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ACADEMIENS
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År 1767.
PRiESES

Herr ERIC von STOGKEMSTRÖM^
Juftitis*Can«U€r, Commendeur afK. Nordft. Orden.

Metemlögtfka wh öecmomfka An^
mårkmn^r

y gjwde i Jåmtland*

Jämtland, et af Rikets Nordligafte Landfka-
peri, Under dif ä 6^ graders PöMgd, år
beläget högt ofver Hafs^-bryfiet , Vid Nof»»

ikai Fjällen, fom omgifva det på tvlnns fidor,

och
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och hela aret Ij^fa hår och dar af flora Sno-
drifvor. Det förtjänar at undcrfokas , huru et

fådant Lands Climat år befkaflFadt, och huru
det kan foda fina invånare^

Lands-ftrifvaren Herr Olof Granbom
har til den andan , redan i f år, dår gjordt da-^

gcliga Meteorologilka Obfervationer , hvilka
Han ingifvit til KongL Academien, jåmtc an-

dra Oeconomifka Anmärkningar. Men fon?i des-

fa års väderlek varit nog befynnerlig och ovan-
lig , år ej ån tid, at däraf (luta något vifst om
CHmatet. Dårtil fordras flera års Obfervatio-

ncr. Imedlertid framgifvas nu andra flags och
Stdre Anmärkningar, fom tjåna til famma ånda-

inålj vifa, huru årstiderna förhållit fig de flåfta

åren ifrån detta Seculi början, hvilka vårar va-

rit tidiga eller fena, hvilka Somrar gynnat års-

växten, o. C v* Auditeuren vid Jämtlands Re-
gemente, Herr Eric Tryggdahl, hvars Fa-
der i Lifstiden upteknat Is-lofsnings, Sånings-

och Skordc-tiden, och fom fcdan dels fjelf fort-

fatt, dels famlat defla Anmärkningar til är I7f 5,

har behagat meddela dem Kon^l. Academicn.
Obfervationernc for de fifta 13 åren, äro ingif-

nc af nyfsnåmde Herr Granbom, hvilken ock
fkafFat underrättelfe om Årsväxtens förhållande

på de fifta 24 åren. Tide-råkningcn år ofver*

alt, efter den nya Stylen.

1:0 Om Is-lofsmngs tiden t Jämtlands
Storjjo.

De flåfta och båfta Soknar i Landet åra

bclågnc rundt omkring, famt på Öar och Nås u*-

ti denna anfcnliga Sjo. Se Chartan ofver Lan-
det
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det, uti Handlingarna for år 17^?- Han plå*

gar tilfryfa vid flutet af O^lob. eller i början

af Nov. om Hoftarne» Når ifen begynner bry-

ta om våren, jofsna ifrån landet, famt gora öpp-
ningar hår och dar, anfes Sommaren vara nåra

for handen» Det har fkedt på följande tider.

10

År. Apr.Maj.Jim,

I6P7 - ip -

1700 - ö -

1701 - - z

1703 zf - -

I70f
1705
1708
1710
J711
1711
171?
1714
i7if
1715
1717

24
28

ÄO
10
i<5

19

År. MajJun,
I718 2| -

I7IP 31 -

1730 22 «

4
ip

P
r

År. Ma]Jun»
i7f4 2<S -

i7fr -

I7f6 - a

I7f7 j8 -

I7f8 17 -

i7fp 18 -

£750 50 -

1 76

1

176

1

176?

1764 2f

1765 8

I? -

- 5

1721 -

1732 28

172?

IJZf
\ji6

1727 30
1728 24
172P 27
1730 18

173 1 27
1732 24

Medel-tiden til Is-lofsningen befinnes fåle-

läes, enligt 43 års obfervationer, hafva varit d,

zi Maji: Somliga år 8 ä 14 dagar forr, andFa

åter få mycket fenarc. Jämföras deffa obferva-

tioner, med dylika, gjorde i Målaren, fom ftli

K. Academiens Handlingar for är i75f , få blir

man varfe, at Målaren gemenligen cn he:l Månad
tidigare om Vårarnc blir aldeles fri frän Is och
ren til fegeifart, ån ifen ens börjar iofsna i Stor-

fjon, hvilken ändock fcdan behofvcr åtminftone

14 dagar at blifva fullkomligen oppca. SI ftor
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Ckillnäd år imcUan Upknds och Jämtlands Climat
i den delen. Det mårkcs ock, at de virar, fom
varit tidige i Upland, jåmvål fä varit i Jämtland^
och tvårt om.

Om Sanings tiden i Jämtland^
Hår forftås Vår-fådet, fom måft beftär af kofil^

Gårdarnas olika belägenhet och Jordmon gora en
mårkclig åtlkillnäd i Sånings - tiden : i fynnerhet

infaller den något fenare i Skogs - bygderne och
närmare Fjällen. Hår åto de dagar utfätte, då

man allmänt gjordt början med vårbruket, innepa

llåtta Landet, uti Sunne, Brunflo och Rodons
Forfamlingan

År. Apn Maj
i6pp 27
1700 24
1701 -

1702
1705
1704
i7or
1705
1707
1708
1711 -

1712 -

1713 -

1715- H
1716 -

1717 -

1710 -

171P -

1720 -

1711 -

Z(5

Z5

14
10

9

I

6
10
II

18

18
18

14
11

14

År. Apr. Maj. Åf . Apr. Maj»
17ZZ *

174»
1728 - iz 174P ii» iz

1729 - f 175-0 20
lo

I73I - H 17fZ P
1 73 i

*

1
i7f5

1733 " i7r4 »5

1734 - S iz

i73f - 4 17få tS

1735 - 1

1

i7f7 4
1737 ' 14 i7f8
1738 - 14 i7rp
173P - lo 1750

1740 - 11 1751

1741 * 1762

1743 - 14 17^5 14

1744 - 1

1

1764 12

i74f - 14 i7Öf 20

i74<$ - 12 1766 30

1747 -

Mc-
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' Medel-tiden til var-fådet har altfa pa des-

fa fp åren varit den lo Maj i, eller ii dagar
forr^ ån Ifen vanligaft börjat lofsna i Storfjonj

hvilket i forfta åfeende förekommer underligt^

men kan lått förklaras. Den myckna Sno,
fem dår i Landet gemenligen faller om höften,

och hela vintren ftyler marken, gor, at Jor-
den ej mycket hårdt och dju^t Kan tilfryfa.

Dårfore år Akren färdig til fänings nåftan fa

fnart Snon på honom hunnit bortfmålta, oak«
tadt Sjöar och fkogar ofta ån åro fulla med Is

och Sno^ Man år, f5r den korta fommarens
fkuld, angelägen om at fä tidigt. Om ny fno fe-

dan faller på det fädda kornet, råknas det fot

cn formon, ty den fkyler marken for froft.

Når den nya Inon efter några dagar går bort,
finnes brädden gemenligen vara helt vackert
upkommen, fåfora hade han ftätt i en drif-

bank. Om ock brädden fkuUe forkylas, up-
kommer han dock fcdan af roten lika vacker,
om tjånlig väderlek infaller, få fram t det ej

år for mycket lidit pä våren, och brädden re-

dan fkutit i lägg eller ax: ty om han fedan

fryfer, hvilket dock, GUdi låf, fållan fker,

år alt hopp om det årets bärgning forlo-

radt.

III:o Om Skorde"tiden.

Detta angår ock endaft Korn-fådet. Rå-
gen mognar gemenligen i Jämtland något fénarc

ån kornet, tvårt emot hvad fam Iker i våra Sö-
dra Landftaper.

Ar



^ i7^T^ Jäa. Febr. Maft*

Ån JuLAug*Sept«
170 I - z6

Äi% Aug^Sept. Än Aug.Sept*,

1750 if « ^74P ^2. -

21 1721
/ !> j t7f0 2f
17^2 i7f t ^^I

1704 * il
/ 7

^ 17fl tz ^

lyod -
/ J i^

to (fy Z7
1707 * i7?f 18 17f4.

1714 * ti 17^6 I7ff a*

tjif *
/ }

^ It

i171 ö * ^
/ ?

ti i7r7
I72Q - •n, 17J <> 7 */ ; 0 lä.

tyti -
/ It t7fp 17

I7il *
f 1741

;

17(^0

I7M - 1745 ^7 i7(Sl 12.

I7H - t *744 24 ^7dI 24
i7if - t74f i? ^7^5 24
J72.6 * 1746 ^5 1764 21

17^8 - »747 «), t7fif

t 1748 i7(S($
. 4

I inledning af åcffk f4 arens öbfemtiö**
mt^ här flordc tiden t^anligaft infdlit omliring
im if Augiifti. IMn den to Mäji til den zf
Aug. åro 3| Månader eller t f Veckofi Si
lltig tid behofver kornet dår i Ländctij til at

ifåxÄ och m€>gnä.

Det hånder vål^, i mycket varma och tor-

ya Somrar^ at körnet mognar inom iz ä 15
i^eckor efter faningen^ men det anfes ej for

ftagon lycka: ty fåden blir dä gemenligén gles

öeh tunn pa Åkren^ med kort halm och fmå
fom våi gifva fortråfleligen godt och kårn-

tikt körn^ men litet til Tunne-talet. Än min-^

dre féfdckktigt år det^ om Sommaren^ hålftt

Julii
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Julii Manad, år kulen och formyckct vat: Sä-

den ftär vål dä ganfka frodig på Akren, med
lång och grof halm famt ftora ax, men ned-
lägges af rågnet, och kan, for brift pä varma,
cj tullkomligen och jåmnt mogna, om han ån
ftode ute långt in i September. Dä gifver han
vål ymnigt i Spann eller Tunnetal, men år Ila

och med ringa kårna. Lyckligaft år, om i

Majo och Junio vankar tilråckeligt rågn med
lagom vårma , men i Julio mindre rågn och
mer vårma, at fåden kan mogna tils emot flu*

tet af x^uguftus
;
ty efter den tiden ftår han fig

fållan til gagns längre pä Akren, af orfak, zt

Luften dä redan år for kall, hålft om nåt*'

terna,

IV;o Årsväxtens befkaffenhet t Jämtland^ •

' de %\ jfijia Aren,

Det horer til et Lands Natural- och Hus-
hälls Hiftoria, at veta, icke allenaft hvilka väx-
ter och fådes-arter där trifvas, utan ock, om
de växa i den ymnighet, fom Invänarnes bc-
hof kråfver. Jämtland foder, i mcdelmättigt
goda år, med egen låd, beftäende af Råg,
Korn och Grå- Ärter, fina Invånare, fom nu
åro något ofvcr 20600 {^) til antalet. Uti ym-»

nigaär,plår det ock kunna undfåtta nåftgrånfandc

orter, befynnerligen Herjedalen och Norra Hel-
fingland , med anfenlig myckenhet SpanmäL

x\ 4 Dar-»

(^) Herr Granbom har ock forledet är meddelt K,
Academien en omftåndelig och uplyfaiide F6rtek-
ning pä alla Jämtlands Inbyggare, fördelte efter

Tion, Åldrar och Stånd, hvilkcn framdeles fårfkildt

(kal uti Handlingarna intagas.

I

!
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Däremot händer oc^k undertiden, at årsväxten

blir knapp eller aldeles mifslyckas^ befynnerli-»

gen uti de vid Fjålien och i Skogsbygden be-
lågne Soknar: ty inne pa flåtta Landet fker

det^ GUdi låf ^ ganfka fållan. Då blifver briil

'

|>ä brod-foda i Landet. Infalla flera fvaga år

a rad, blir noden fl mycket ftorre, hålfl: ing^
3

tilråckUga Maga:2iner ån åro inrättade (hvilka

dock balt behofdes i fådana orter) och det år

tf ä tf mils land-våg til nårmafte Stad, hvar^

eft ock ej altid år nog tilgång på Spanmål,
Men at likväl fädan nod ej ofta timar, kan in*

tagas af följande underråttelfe om Arsvåxternc

i Landet for de Z4 fiftledne ären^ fom den up-
mårkfamc och flitige Herr Granbom, på be-
gäran, inicmnat*

Han har tagit Cronans tva tredjedelar i

Tijonde Spanmålen, fom faller i Landet, til

grund eller fåfom til Måttftoek , at måta årens

olika bördighet» Nägra Soknars Tijonde Span*
mal år anflagen til en del af Hemofands och
hela FrolFo Schole-Betjänings aflonande* Af den
ofrigä, fedan åtflvilliga pofter til andra allmån-

!ia och beftåndiga bchof blifvit afdragne, tiK

tömma Jåmtlands Regemente 600 Tunnor. Be-*

finnes fcdan något ofverlkott, blir dct> fåfom

Cronans behållning, fordt til Crono*Maga*
^tinet.. Det är troligt, *at vid Indelnings ver-

kets imittning, i Kon* CARL XL-s tid, togs

inédehnåttig Arsvåxt til grund, och i följe dår-

af fannolikt, at når Tijonde Spanmålen varit

tilråckelig til alla anordnade behof, hat man ej

h^ft orfäk at klaga ofv<?r mifsvåxt, hvilket ock
Brfamihctéu beftyrker; men ^% däremot til- i

gången



1767. Jan. Febr^ Mart. 9

gängen på Spanmål varit knapp for Landet i

gemen, når Crono^tijondcn ej hunnit til at för-

nöja alla anordningar^ famt at Årsväxten varit;

god eller fvag, i den mon Crono-behållningen

Éjller briften varit ftor. I anledning håraf, haf-^

va åren forhållit fig fåfom följer:

Är. Behälln.Brift.

1743 Tunn.Sp. 7 " -

1744 - 70 - -

i74r - - po - -

17^6 - -

- 1747 - - 96 - -

1748 - - 7r ' -

?74P - - iip - -

175-0 - , IfO - -

1751 - - 4r --
jyfi . .

i7f 5 - . ZJO - -

Ar Beh.Brift,

17f4Tunn.Sp.if8- -

17rs
- - 44- -

I7fö - * * * 1 1 2,

I7f7 - 67- -

I7f8 ^ - zzi ^ -

i7fP -

i7<5o - * 140 - -

lj6l '

ij^t - . 80- ^

1703 - • 6r- -

1764 -

Hvad ijöf års våxt angår få var den til

halm cx:h ax ganflva frodig pä Akren, men af

ovanligt kulen väderlek och mycket rågn fä

fvag til kårna, at ej mängc i Landet fingo mo-
get fro-korn, Nåtterne emot den ly och
Augufti voro få kalla > at fåden, fom ån flod

malt ofveralt gron pä marken, på mänga ftål-

len fkadades af kold. Af frucktan for flera dy-
lika froll-nåtter, nödgades månge, den 6 Scpt.

börja at (kåra fin omogna fåd>' hvilket ock pa
vifst fått var deras lycka: ty den 8 Sept. mid-
dags-tiden, fedan det förut häftigt rågnat, up-
kom ct grufvcligt fcormvåder, iSm fä fkakade

Äxen och fiog dem emot hvamndra ^ at dc ha-

A f Ita
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fta kornen utfollo, pä det fom ån var ofkurit:
ty kornen futo loflire i Axen , ande plåga, for-
modeligen af den nåftan dageliga våta denne
Sommar, hvaraf de utbulnat. Genom alt det-
ta, blef fådesbriften i Landet fa mycket ftorre,
fom den jämväl året förut varit kånbar. Tvårt
emot hvad åljeft plågar hånda i fvaga år, fäfom
^7f^? I7f(5 och 1704, nemligen, at det lilla

fom vankar, år likväl godt; fa blef nu vål hos
mänga anfenligt nog til Tunne-talet, men alt

for litet til kårna och foda,

Siftledne Sommar, lydd, har ater varit
nrycket varm ^ med nåftan for litet rågn^ Dår-
at har Såden vål blifvit til godhet och kårna
hårlig,^men til myckenhet ej juft ofverflodig^
^ock formodeligen någorlunda tilråckelig.

Altfä hafva ibland 24 är, f eller 6 varis )

mycket vålfignade, 14 goda eller åtminftone me-
delmåttiga, famt 4 fvaga.

Imellan 1710 och 1740, hade Landet nå-

ftan feeftåndigt at fagna fig al: god tid, fä at

Kornet fållan gålde mer ån p, 12 ä if Daler
Kopparmynt Tunnan: däremot infoUo tre fva-

ga år å råd, 1740, 174! och 1742, ibland

fevilka et var nåftan allmän mifsvåxt , pä fam-
ma fått fom är ij6f.

En ej altid tilråckelig tilgäng pä Spanmäl,
årfåttcs genom defto fördelaktigare Bofkaps-ftot-

fel, fifk-och djur-fäng. Af vild Fogel gor

Landet ärligen en anfenlig affåttning*

Genom god Hushållning, fom Herr Lands-

hofdingen Örnsköld pä alt fått hogftberom-

ligen foker befrämja, lamt genom tilråckeliga

Span-
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Spanmais Magaziner^ fkulle Jämtlands Invåna-

re 5 nåft GUds vålfignelfej altid kunna hafVa fin

j goda utkomft*

Aflronomtfka Ohfervathner y under re--

Jan til och Ifrån Cajaneborg^

gjorde dr 1761,

Af
ANDERS PLANMAN

Phyftcej Profeffhr i Abo,

Som Kongl. Acådemien ville håmta, af min
refa til och ifrån Cajaneborg, någon nyt-

ta åfven for Finnlands Gcograpniej fä århoU
jag befallnings at^ på få mänga ftållen, fom
görligt var^ anftålla Latituds och Longituds
obfervationer.

Under den fvara och åfventyrliga refan of-

Ver Ålands Haf^ fom Itedde i flutet af Febr.

Månad, ådrog jag mig någon opafslighets til

hvilkens ofvervinnande jag^var nodfakad , at nå-*

got uppehålla mig dels i Abo^ dels ock i Ta-
vaftland^ Hvarigenom hånde, al refan mäftc

fcdan, i anfeende til det dageligen tiltagandc

.menforet, fortfåttas niåli ^enom natt och dag}

på det jag ej flcuile förlora fjelfva hufvud-ån-
damålet, fom var at tidigt framkomma til Ca-
jancborg, hvilken ort var for mig utfedd til

iakttagande af Veneris gång genom Solen. Så

vål dctta^ fom i fynnerhet en nåftan bcllåndigt

mulen
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mulen himmel välde, at jag under hela fram-

refan ej hade det nöjet at anftålla flera, ån en
enda Latituds obfervation^ oaktadt jag få Vid

Rautalammi fom Idenfalmi Kyrka afbidade , et

helt dygn pä hvardera ftållet , tjénligt obfewa-
tions vader*

Til hogd- matningars anftållande var jag
forfedd med et nytt Geographifkt Inftrument
af 8 tums radius , fädant lom i Handlingarne for
är i7fo p. z6 år befkrifvit. Med detta In-

llrumentct, fedan nödiga verificationer förut

gått, bekom jag den \ April j i Jp//«!^d-Pråft-

färd5 Solens ofre brädds ftorfta- eller middags
6gd til ^- ^

- 33 gr. f8 m;
Hvaraf Pol-hogden for famma
Pråftgard blir - - 61 gr. 48|.m,

Den 1% Mäjt var jag på SotkamQ-VYikgixåy

fom ligger vid pafs 3|; Mil til Öfter från Ca-
janeborg, och århoUt famma dag Solens ofra

brädds raiddags hogd - 47 gr. 41 m.
Hvadan Pol-hogden for Sotkamo^

Pråftgård - - ^4 gr. 8|m-
Sedan jag i Cajaneborg lyckeligen fått ob-

fervera Mån-formorkelfcn den 18 ikf^V, och Sol-

formorkelfen den 3 Jumiy famt Veneris ^äng
genom Solen den 6 Junii ( Se Handling, for år

iy6i p. if8, och for år 1762 p. 132,. &c.)j
gjorde jag en refa til Vhleåhorg^ at dårftådes nytt-

ja Sur-brunnen, emedan i Cajaneborg, påf ä6
veckors tid, ej blef något at gora. Den 19 Jté'»

7?// > under framrefan , fick jag pä Såråsniemi-^

Gåftgifvare gärd , Solens ofre brädds middags
hogd - 49 gr. 17 m,
Hvaraf Pol-hogden blir - 64 gr. m.

Den-
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Denna Gaftgifvare-glrd ligger vid pafs en half

mil från början af den udden , fom på våftra

j lidan af Uhleä-tråfl: formerar dåraf 2:ne vikar,

af hvilka den Norra viken år ftorre och leder

jGt vatten uti Uhleå-ål£

Under min varelfe i XJhledborg blefvo föl-

jande Latituds obfervationer^ fedan Inftrumen*

tet förut vederbörligen verificerades , tagna}
nämligen :

Junii 2f . Solens ofre brädds middags hogd
dårftådes - ^%g\\ ^i^m^

Som gifverPol-hogden 6f gr. j^m.
* - d. 2$>^ Var famma brädds mid-

dags hogd - 4^ gr» ?2im»
Hvadan Pol-hogden <54gr. ra*

(
^ulii I* Var denna brädds ftor-

liahogd - 48gr. 2f m»
HvarafPol-hogd. blir 64 gr. f^-flF*

- - d* 4. Var famma Sol-brådds

ftorftahogd - 4Sgr. lof
Hvadan Pol-hogden - 64 gr. fp^§.

• - d. 217. Var denna brädds mid-
dags hogd - 44 gr. 2,71 m.

Som gifverPol-hogd. <54gr. fp^.
«^ - d. tp. Var famma brådds ftor-

fta hogd
^

-
^ 44g^- ö ni,

Hvaraf Pol-hogden fér

Vhledborg - 64 gr. fp^.

^
Under mitt viftande hårftådes^ giordc jag

bcfok hos HerrProbftcn Pazelius pa Limin-
gå Pråftgärd, at fe defs Aftronomifka anftaK
ter^ Han var forfedd med et forfvarligt godt

iccund
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Sccund pendel-ur 5 och med cn fots refraftions

tub 5 med hvilkeii han den 3 Junii hade århållit

flutet på Sol-formorkelfen til kL 3 t. 40 min.

30 fec. > af hvilken obfervation dock foga nyt*
ta kan göras., i anfeende til få val ovifsheten af
tempus verum, hvilket rattades efter en vid

fonftret uprefl: näls fkugga^ fom fjelfva tubens
otilråckelighet vid fädane flags obfcrvationer.

Och emedan med denna tub kunde båfta gaga
göras vid Man-formorkelfer^ få meddelte jag

Herr Pazelius cn efter Ricctoli S^Umgrafhie

inrättad Charta ofver Mån-flåckarna^ jåmte no-»

dig underråttelfe om dcfs bruk. Det bkf nu
tillika angeläget, at, til urets råttclfc, updraga
en riktig middags linie^ hvartil en ftor Sal

blef utfedd^ Sedan i denna affigten några SoK
hogder blefvo tagna forr middagen kl. vid pafs

S>\ tillagades af Salen cn camera obfcura, och
gcfiom et litet häl, båradt uti en blåck-flcifva^

til inemot p fots hogd ofver gaifvet, inflåpte$

Sol-fträlar , fom pä gälfvet formerade Solens

bild. Rummet for denna Soi-bild blef mid^
dags tiden, for hvarjc half minut, ganfka noga
utmärkt på gälfvet j och få fnart motfvarandc
Sol-hogder efter middagen blefvo tagna, famt
middags momentet til foljc af dem utråknadtj

utfattes den punöt på gälfvet, hvareft Solens

centrum, under fjelfva middags momentet var»

Mcdelft denna punft och hålet i blåck-lkifvan,

projicierades orver hela gälfvet och den mot*
ftående våggen en middags linie, h^rilken, ge*
nom motfvarande Sol-hogders obferverande dé
följande dagarna blef vederbörligen vcrijBccrad,

Pol
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Pol - hogdcn for Limingå Pråftgard fant

jag - - 64gr. 48f in-

under återrefan til Cajaneborg^

fick jag iPaldamo Pråftg. d.
5
Aug.

Solens ofre brådds middags hogd - 43 gr. 28 m.
Hvadan Poi-hogden for denna

Pråftgard - - ^4 gr. 17 m.
Sedan jag, til d. 10 Se|)t. i Cajaneborg afvak-

tat flera Jupiters Manars formorkelfer, til Longi-
tudens nogare beftåmmandej tog jag vägen It

Carelcn, genom Sotkamo, ofver den få kalla-

de Landryggen {Maanfelkä)^ hvareft jag i vilda

^kogen under bar himmel, måfte hålla til godo
z:ne nattläger» Den 17 Septembr, obfervcrades

vid Nurmis Kyrka, fom ligger i vcftra andan af

Pielisjårfvi tråft. Solens ofre brädds Middags
hogd - - 2.8gr. fifm.

Som gifver Pol-hogden for

Nurmis Kyrka - - 6^ gr. 34 m.
Härifrån fortfattes refan til Pjelisjårfvi Pråft-

gard, hvareft jag, ianfeende til min refe-ka-

mcrats Herr Arvid Planmans iråkade fvåra

fjukdom, var nodfäkad at dröja längre, ån jag
hade förmodat. Hår gafs fåleds tiltalle, at an-

ftälla en och annan obfervation, få til Latitu*

dcns, fom Longitudens utrönande.

Genom medium imellan de förra obfervatio-

nerna, blef Pol- hogden for Pjelisjårfvi Pråft-

gard - - 6
3
gr. 18 m.

Den 3 OBöher ^ obfcrverades med en 20 fots

Tub, denforfta Jupiters Månes Emerfion utur

Mot denna obfervation, fom, i anfecnde til

cn nog tjock luft, ej var efter min onfkangod,
h*r

kl. 6. 3/. 36;.

4
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har jag vål icke bekommit någon omedelbart
inotlvarande^ Dock fom nåft fortit^ och några
dagar efter, famma Månes Etnerfion blcf ob-
ferverad på Obfervarorium iPmV ffe ConmlfaH^
€€ dts Mouv^ €éleftes pur t Annie p. 147) >

få kan dåraf |)ä följande fått århalks det tids*

momentet, då famma Émerfion den 3 Odobf.
bordt infalla i Paris ^ Nämligen på Obfervato--

rium i Paris emergerade den i OUohr. Jupiters

forlla Måne v- * kl. 10». i^. fö-
D* toOMr. tildrog fig famma

Månes Emerlion dårlHdes - ^. 40. 8.

Och emedan tiden 5 imellan defla obfervationcf^

bor utgöra fem revolutioner for Jupiters inner-*

jfta Månc> fa var defs revolutions tid nu i dag^

i 8 tim* ip min* i4fec.) hvilken tid adderad til

den förra Parifer obfervation, gifver tiden , dä

denna Satelies d. 3 Oktober bordt emergera i

Paris
^
nämligen - kU4. 4^. ld|>

fom jåmford med mitt anförda

moment - - (§. 3f. 30.

gifver Meridian fkillnaden imellan Obfervaton i

Paris och Pjelisjärfvi Pråftg. til i tim. f zmin, zökc^
Når nu håraf afdrages - t a « 5*0 *

Blir Meridian fkillnaden Imel*

\zn Stockholm och Pjelisjerfvl ^ • 49min4^ofec.

Den i6 0£fok emergerade den tredje Jupiters Må-*

ne på Pjelisjärfvi Pråftgård ^ kl. IZ* 29. 46'*

I Smkhdm hade famma Emerlion ^

enligt cofrigerad utråkningi^ fkedt li. 38.
Hvadan Middags flcilhiaden imellan

Stockholm och PjelisjärfDl - - 5*0 m. 4^ feé*

Under min refa hådan til Libelits, fom
paftod inemot 8 dagar^ och fortfattes dels pa

\
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batj dels pS 0Sdaj ån til hlft^ och ån til fot,

genom kårr och morasj kåndc jag min hålfa

alt mer och mer aftagaj hvaraf jag nog kun-
de fluta, hvad mig fércftod* Jag var dårférc

angclågen, at ftraxt vid min ankomft til Libelitx,

Hålla och verificcra Uret* D. i4^0tlobr. århollt

jag, på Herr Kyrkoherden PosSEKri gård,

vid pafs Jmil Söder om Kyrkan, Solens ofre

brädds Middags hogd * ^TgJ^^ f?i^*
Som gifvcr Pol-hogdcn for denna

gärd - - 6t gr. ?ilra.

Och fcdan en eller annan motfvarande Sol-

hogd blef efter middagen tagen > måile jag lägga

mig til fångs, at uthärda en häftig Feber, lom
varade inemot 5 veckors tid, med en ftark och
och nåftan beftåndig yrfla. Jag underrättade

likväl förut fä val min foljeflagare, fom ock'

AdjunÄus Paftoris i Pielisjårfvi Herr Henäic
Lyra, hvilken behagade vara mig hit foijak-

tig, huru de (kulle bara lig at, vid obferve-

randet af Jupiters Månars Emerfioncr.

Den 28 OBokr lyckades det for dem, ac

få obfervera den andra Jupiters Månes emer-
fion • - kl. 48. f
Den famma inföll i Stöckholm - 9» o. 30.
Hvadan Middags fkillnaden imcUan
Stockholm o c\\ Libelits * 48ra»ifC

Den 10 Dtcember fick jag Pol-hogden fot.

St. Michels Kyrka -
4f^ n^*

Natten därpå kl. 11. d. fg- fag jag Stjcrnait
k i Öxen betåckas af Månen, vid fläcken GrmaU
dus\ hvarvid mig betogs en onfkelig precifian
dels af det ftarka MSn-fkenet, dels ock af rim-
froften, fom, iden ftrlnga kölden, ville fåtta
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fig på oculer-glafct. Jag kan ock icke gora h§,raf

n^on nytta,ibrift af motfvarandc obfervation.

Den 1 1 December emergerade hårftådes Jupi- ,

tcrs 1 Mäne - - kl. 7. 4. 16.

I Stockholm Ikcddcfammaemerfion <S. Zf . 44»

Hvaraf Middags Ikillnaden irtiellan
^

Stockh. och St, Mkhels Kyrkz blir - - 98- 3 'i-

Den t^Decemb. århoUt lagPol-hog-

dcn ioxSysmä Piiftgard » 61 gr. 51 m»

Härifrån tog jag vågen til Jfickäk^ i
i^Cigt^

at gifva den oftra åndan , af Päijdme Sjo , def*

råtta låge mot himmclen. Men fedan jag hår.

ftådes, i flera dagar, forgåfves väntat tjenlig;t

obfervations vader j måftc jag, i anfcende til

den inftundande Jul-helgen j med oforråttade å*

rcrtder refa hådäft. ^ . .

Min (ifta obfervations-ort i på dennä refa»

blef då Rahkoila by, belägen i Hattula Socken

och vid pafs ^ mil gerad i Nord-vålt frän Ta-

vaftehusj hvaråft jag hos mina Anhöriga pas-

ferade flerä veckor, at återhämta mina krafter.

Under denna tid var jag några gånger til Ta-

vaftehus, at få dar anftålla några obfervationcr;

men väderleken hindrade altid min affigt» Sam-

ma orfak vällde ät jag i Rahkoila ej eller fick[ob-

fervera flera, åfi en enda Longituds- och et par

Latituds obfervationer.
' Medium af de lednarc

gifver Pol-hogdcn for ÄäMw/ä - öigr» fim.
HvarforePol-hogden forT avaftehus

kan utfåttas til - - 61 gr. 3 m.

Den 1 9 Januarii^ år 1 7Ä2, fick jag pä Rahkpilit

Jupiters forfta Månes cmerfion kl» f . id- lä*

Samma Emerfion tildrog fig i Stock-

holm - - - 4- 4f- l\'
da-
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Således blir Meridian-fkillnaden deiffa otter
imelkn - - if m. p fee.

/Och fom en ^i^//^? af t^^^/z^/^^f"^/ /?^7^i7//f'/-^-/V un*-

der dennä Latituden 5 utgof vid pafs f mil^ fa
blir i anledning häraf Tamfiehus meridim inomol
if|- minuter i tid Ofter om Stockholms.

Nu följa alla af mig faleds bertämdä P0I-
hogdef öch Meridian^^ilkiihiader) frän Stockholm
bcråknarde*

Jåmfjo Pråftgård ^ *

Gajaneborg [^t HandL for
åt ij6i. p. tyz &c.) -

Sotkamo Präftgärd

Såråsniemi iPaldamoSöJcL
Limingä Pråftgård

Uhleäborg
Paldamo Präftgafd -

Nurmis Kyrcka
Pielisjårfvi Pråftgäfd
Libeiits

St. Michels Kyrka -

Syfmå Pråftgård ^ -

Rahkoila by
-, | mil Norr

omHattula Kyrka -

Tavaftehus - ^ ^

iPoI-högdef

grad

.

dt

§4

^4
64
<?4

64

6?
6z
6t
<St

6t
6i

min»

481

48i

^7

!8

4f

rl
3

Mend.flcll!-

nåder 1 tid»

ttiin. lec.

48
?8

30

^
Nål' man nu jåmforef defla^ med dc La-

tituder öch Longitudei-, fom for de änforda
ortci-nä fta utfatta paden^ af Kongl. Landtma-
tcrie-Contoirct, år 1747 utgifna 'Chaitani fä
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befinnas de flåfta vara allenaft 4, f ä6minu-
ter högre ät Norr dragna, ån mina obfcrva-
tioner medgifva, undantagne Cajancborg och
St. Michel 5 af hvilka den förra har pä Char-
tan bekommit hela \6 minuters ftorrc, men den
fednare vid pafs 5 minutera mindre Latitud.

Hvad Longituderna beträffiir, fa folier Cajanc-
borg grader 5 och Pielisjårfvi vid pafs yégr.
våfterligare : men däremot Libelits \ gr. St.

Michel ofver \ gr. och Tavaftehus inemot -j^gi*-

ofterligarc om Stockholm, til ioljc af mina ob-
fervationer, än Chartan utvifar. Hvilket dock
til ftorre delen, i anfcende til anförde oinftån-

digheter, behofver närmare bcftyrkas.

Ron och For/ok y horande til Mineral^

Hifiorien ofver Skaraborgs Län
f JVdfiergotland.

Ingifnc af

SAMUEL GUSTAF HERMELIN.

Genom anmärkningar uti Mineral-Hifloricn

kan ofta anledning århållas til vidare ef-

terfokandc af fådanc Stenrikcts åmnen, fom uti

hushållningen nyttjas^ For denna orfak har ja^

vid en i är förrättad refa f(5kt kundflcap uti Mi-
neral -Hiftorien for Skaraborgs Lån i Weftcr-
gotland, och anftålt nägre Jordbors forfok.Kongl.

Academien tillåter mig, atdårom aflåmna föl-

jande beråttelfct

Uti
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Uti Skaraborgs Lån åro vidftråckte Landt-
hSgdcrj nämligen Kinnckulle, Billingca och
/Hunncbcrg, hvilka aro ätfkilde genom mera
jåmnlåndigc falt. Dc förre ftiga til anfenlig

hogd, beftå af ordentlige hvarf, utaf kalkften^

fandlten m. m. aga til allmän jordmon fvartmyl-

la^ och kalkjord. De fenare äter, eller de dår-

imellan belågne trakter, åro mera jåmnländige,

hafva fmårrc hogder, och ofta ej jordtåkte berg-

Allmänna bälle-arten år granit, gråberg, fam-

manfatt af quarts, fkimmcr och tältfpat. Jord-

mon åt lera och fand.

Billingen .med Hvarfs och Färedals bergen,

famt Olle- och Myffcberg, jåmte n^re flere i

famma ftråcka, kunna anfes fom en fortfått-

ning, hvilken pä åtfkillige ftållcn blifvit affku-

Tcn^ ehuru de nederfta hvarfven åro bevarade*

Således år Fahlebygden belägen på flolågrige

kalkftens hvarfret, fom horcr til Billingen.

Denna Landthogd ftrycker uti Norr och Söder
til vid pafs 4 mil i längden, 1 mil i bredden och
därunder. Defs fidor åro ej paralclla^ utan gä
i ätfkillige bogningar eller vikar. Defs belägen-
het år på gråntfen imellan Wadsbo, Kåkmds,
Walla> Gudhems och Wartofta Härader.

På Öftra och Weftra fidorne om Billingen
Sro granitfålt, dels med lera, dels med fand,
hvilken ibland utgör Hora hedar, ibland trångcr
(ig ihop til åfar.

Kinnakullc, fom på Öftra fidan år omgif*
ven äf granit-fält och på den Weftra af fjon
Wennern, ftryker ungerårli^ parallelt med Bil-

lingen, i Norr och Söder 2 ä i J mil, och j mil
i bredden 5 f^mt år belägen i K inne Hårad. Sa*

, Icdcs
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ledes atffcUjes Kinnckulle och Biliingcn genom
vidlyftige trader af granitberg.^ fådant år åt-*

ven det ofrige Landet .^ til dclf Hall- och Hun-
nebcrg möter ^ hvars forhällande år lika mcå de
forft nåmde bergshogder*

Större delen af Landet^ eller alt det^ fom
år Wcfter om Billingen-^ fluttar fakta til VYe-
nern eller til NordvelL Landtmon pä andra
fidan ilupar til Wcttcrn. Dä viffe hogder un-
dantagas 5 åra e| ftora och höga berg ^ utan
fmarré kullar* Itftildo genom dålder och in-

fjoar*

Kinnekullc och BiUingen hafva dåruti lika

förhållande, at Strata åro lika mänga
5^ af fam^

ma bergarter och uti famma ordning. Hvarje
hvarf, llratum eller lager beftär af åtftillige

fioar. Strata i alla Weftgota bergen ligga ho-

ri!^ontalt5 ibland aldcles i vattupafs 3^ uundom
til nagre fa gradera ftupning. ra en del ftål-^

len hafva de blifvit ändrade gonom fåttningar i

dagen eller forftoringar. Floernq ligga ockfl
hvar for fig horiziontalt.

Uti de«e borg åro hvaiHfvcn ej ti! lika mag-
tighctj, utan ofta til flcre famnars olikhet. Defs-

titan förefalla variationer inom famma l^gcr, i

tnfeende til fårg och finhet.

Om ftrata i de fårflcildte bergsho^dlerne

hafva famma afvågning^ kan ej utan matning

med fåkerhet fågas: men efter all fannolikhet

fynas de fä forhäUa fig.

Frofikn af fvinnekulle^ Tab. L Figv i. år

lant af KongU Academiens Handlingars 8 Tom,
i anfeende tit afvågning och Ungd: men hvarf-

ven Iro utfatte efter nu gjor4e Obfervationer.

Fig, 2.



i7<^7- Jan. Febr. Mait, 23

Fig4 2 foreftåller Kinnekullc i Plan, efter cn
. Charta, Ibfn åtföljer Difputationen om Hufaby,

/ hällen i Upfala X74O5 af Sven Digelius, un-
der Profeuor Fronqins Praeficiio^ åfvcn med
nagön ändring, Uppå defle Figurer utmärker
Lit. A Trapp, B Skiffer, C Flolågrig kalkften,

D Limftens-hvarfvet, E Sandften^ F Granit,

G Gefchiebe af Trapp 5 HOrften,^ I Stenkol,

K Alunftiffer, LBorr-håU
I anledning af gjorde anmärkningar pa alla

fidor om deÖe- berg, kunna ftrata, pa foUjandc

fått beflcrifvas.

A) Forfta hvarfvct eller ofverfta kullen

bcftir af Träffa (Cronstedts Mineralogi^, §^

2(57, följes uti bergarternes namngifvande)
Trapp år én Hålk-art, beftäende af forftenad jårn'*

^
lera, morkgrä, gåfer ej med fyror, håller jårn

til 8, 10 i i5 proCent, har brun vittring, fal^

ler fonder dageligen i ftora fned-tårningar. Fin*
nes af irne variationer, den ena af grofva få* ^

diga particlar, til utfeende fom vore den fam-
manfatt af quarts och fkorl, ehuru det icke fä

förhåller fig vid förfoken; den andra gniftrig

och tåt, fom, då den fås i tunna hallar, ftår val

mot elden, och nyttjas af allmogen uti eldfta-^

der, famt kallas jårnhållar. Den kallas ock klock-
ften, når det år tunna flcifvor, fom klinga nå-

got vid päflagning. Detta hvarf beftår faledes

hvarken af fandften eller gråberg. Dar ofvan-
|>a finnes ingen annan bergart i faft klyft. Jord-
rriöh år fand och fvartmylla, betåkt med barr-

fkog. På fidorné^bryter det tvårt af på åtftilligc

"Hållen, fåfom upråttftlendc murar.
. '^v ' '

"-^
^

"

.

•

B 4 B) Det
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B) Det andra hvarfvct utgores af Skiferi
ligger nåft under trappcn, beftar af ler- mergcl-
och alunlkiffer^ fom uti ätfkilligc floer liggE

om hvar andre. AlunfkifFcr kallas af allmogen
feråkbårg. Detta hvarf år långflutt och jord-

tåkt. Jordmon beftär af formultnad ikiffer. En
del af licifferen kan nyttjas til brynen> fäfom
från Skogsgarden vid Myfleberg.

C) Det 3:djc ftratum^ mycket mågtigarc
ttXr de föregående utgorcs af floldgrig kalkfien

(Cronstedts MintraL § 7^) Den ligger i rnårt^

ga floer med finc aflosningar. Hvarjc flo år

loland til
}
quartcts och mera tjoklck, ibland

tUenaft 4ä<S tum. Aflofsnin^cn, fom ofta Ii

upfyld med ler- eller mcrgclfkiflrcr, fran til

ttums mågtigbet. Allmogen i orten ^ fom af

denne kalkften har en nyttig binärings indelar

den i följande forter. i:mo Tålgften^ fom år gra^

tltoch jåmn^ hvaraf bord, trappor , fpifar Sce;

förfärdigas» i;o Rodften, fom är rod kalkften,

bvaraf åfven nägot hugges til trappor och golf-

ftcnar. 3:0 Gorften, nvilken år fadan tålgftcn

och rodften, fom år grof, knolig, och odug^
lig til ftenhuggning s den kallas åfven af fom-
ligeLefverften : men alla flagen åro ej annatån
kalkften fom gåfer med fyror. Under deffe ar-

ter plägar vara en Ijusgni eller grönaktig mer-
gclfkiffcr, fom fatt namn afgron Griffelften. Des-
fc variationer af flolågrig Kalkften ligga uti ät-

fkillige floer, hvilka ej iakttaga famma ordning

}>ä olika ftållen» Til exempel kan anföras et ft^l-

e ofvan f6r Råbeck vid Kinnckullc. 1:0 Rod
kalkften oduglig til Huggning, a:o Tålgften,

tjcnlig til trappor y 3:0 gra kalkften onyttig,

Gor-
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Gorftcn kallad, 4:© Rodftcn fom af cn del nytt-

fas, f:o god Tålgftcn til hvarjchanda arbeten,

6\o Rodften, hvar^f åfven ^olfftcnar forfärdigas.

Jordmon pä detta hvarfvet ar kalkjord, måft r6d

til fårgen. Detta hvarfvet år det mågtigafte och
måft vidftråckte. Det tyckes ej pafla fig, at gora

ftrnc fårlkildte ftrata afgorften och talgftens eme-
dan bade åro kalkften , fom allenaft ätflciljas i nå-

got grofreoch finare fammanfåttning , och lig^a

om hvar andre i åtfkillige floer, fä at ibland ar

gorften under tälgften, ibland ofvanpä. Äfvenfå

anmärkes, at här intet år något hvarf, fom fkuUe

ligga imcUan det zrdra och 5:dje lagret, och be-

ftä af kullro^e grällcnar. Pä vifle ftållen finnes

mångd af graftenar, fom betacka det underlig-

gande hvarfvet , ehuru det fiftnåmdc därunder

har fin fortfåttning.

D) Det fjerde ftratum , fom i orten allmänt

kallas Limjlerts - hvarfvet , beftär forft af Orften

($, ti) hvilkcn finnes fä vålfvart, tåt och fjäl-

lig, nvaraf den måfta kalken brånncs, fom brun
och gulaktig, cryftalliferad i prismatifk Figur,
^och förefaller dels i redigt lager, dels i ftorrc och
piindrc bollar ; i:o Af llefverften (§.24) fom år

en kalkjord förenad med phlogifton och Viftriol-

iyraj 5:0 af (kifri^ grå kalkften ($.7) fom hy-
fcr mycket phlogifton, men har icke ännu vål
hunnit til den grad , fom far heta orften, år dock
mftan det famma. Denna och den tåta Orften
Si. 1. kallas af allmogen for limften, efter de dåraf
.bränna kalk : men år cj af den gryniga eller fjel-
Jiga kalkften §. 8, p) fom i bårgslagerne kal-
Jasjimften eller bergktlk. 4:0 Af Alunfkiffxrr,

kräkberg , hvilken hnncs til imnighet, och hvar-
B f af
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alun pä nägrc ftållen tilverkas. Vid Billin-

gen fynes alunfkifFeren vara måft radande 5 vid

Kinnekulle mera limftcn , men pä omfe ftållen

år både fkirfer och litnften, ehuru til olika måg-
tighet. Jordmon pä dettarlager år dels fvartmyl-^

la, dels rod och fvart kalkjörd. Detta hvarf år

längflutt och jordtåkt : men det förra eller flo-*

kalken har pä ätfkillige ftållen tvårbrante fidor,

ej jordtåkte.. Detta hvarf är ej fä mågtigt fom
de andre, ehuru det gar til flere famnars tjocklek.

Petrificater finnas til ofverfléd i detta hvarfvet^

och åfven nägot i det andra och tredje* En del

kalkften, fynes beftä af oräkneliga fmä Inféft-

ftal. Jag har funnit Gips^ fträlig, i ganfka tun-

na lager til -|;tums mågtighet, imeUanalun-fkif-^

feren, vid Mulltorp och pä andre ftållen* Det
fkuUe fynas, fom pä defle trakter borde finnas

Gips, hvilken år en kalkjord, förenad med vi-

^Iriol-fyra: men dårä har ej ånnu funnits nägon
tilgäng. Ibland jorden ofvanpä detta hvarf, U^-'

fja
flintor, fvartgrä, fom gifva god eld mot fta-

ct, i lofa ftcnar vid Hellekis och flere ftåds,

E) Det f :te hvarfvet utgores af Sandfteriy

grofre och finare , ligger i ätflvillige floer, fom ej

åro atfl^ildc genom fårfkildte bårgarter. Det är

mårkeligt at de floer, fom ligga högre up, åro

mågtigare, eller til flere ahiars tjocklek : men dc

fom åro närmare vatnet, mera tunne, och hinna

ibland ej til z tums mågtighet^ dock åro ej floer-

nc i proportionelt aftagande \ utan år ofta en nä^-

got tunnare flo ofvan om en mera tjock. Sand*'

ften utgör et mågtigt hvarf, fom pä ätfl^illige

ftållen år tvärt affkurit. På vy^eftra fidan af Kin-

nckuUc, vid Hållekis och Råbeck, går fandfteris

hvar-^
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hvarfvct under vattu-horizionten i Sjon Wennern,
och därefter år den uti K:L Academiens Hand-

/
lingar 1747 ii^f^^rde profilen tagen: iTien på dc
^lndrc fidornc, da fandflen flutar, vidtager gra^

itcn, fom af Fig. 2. kan fes. Jörmonen år me-
rendels fand, At denna fandllen huggas trapp-

ftcnar och murften. Uti fart: klyft, vid tial-^

lekis 5 finnas fvafvelkis bollar inilrodde i fand-*

Ilen : men ej uti nå^on gång eller lager.

Sädane äro de Fem ftrata, fom utgöra Kin-*

nekuUe och Billingen: mem for at utröna ^ hvad
bergart år under iandllencn, nedflogs borr- hål

med en ftenkols jordbor , fom annars år til tio

lekis, vid Wennerns ftrand ,
Fig. 6. dar man

fåg, huru fandftens-hvarfvct (^E) fortfatte flere

famnar i fjon* Fyra til 6 fot under vattnets

hogd, gick jordboren i fandftcn : men dar mötte
granit 5 (Fig. 6. F.) fom kunde flutas dels dåraf,

jordboren ej kunde gå genom den nya bårg-

arten 5 dels af borrmjolct, fom vid federmera

anfbålt forfok fants befiå af quarts , glimmcr och
fåltfpat.

Utom detta forfok , Tom fyncs intyga j>

at fandftens-hvarfvet ligger pä granit falt, åro

dårtil följande flcåU 1:0 At på aUa fidor om-
kring KinnekuUe, Fig^ i, F, Billingen och dc
andre Weftgota bårgen, fä fnart fandfien flåp*

per, vidtager graniten. Nedanför Honsfåter,
Sjoråsvikcn, hela Öftra fidanaf KinnekuUe, pä
någre ftålien af den Södra och Syd-veftra, fin*

nes granit i faft klyft. Vid Sägefta quarn, h^
rande under Hjelmfåter, belägen vid WenernS
ftrand, fynes, hum graniten (F) går under fand??

ften
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fteii Fig. 4. E. 1:0 Nedanför Lcaby i Wartofta
Hårad, ftotcr Fåredal sbårget med Olleberg til-

hopa, och fä fnart fdndrtens-hvarfvet i det för-

ra flutar 5
vidtager granit i faft klyft nägra fam-

nar, och fa kommer fandftens-hvarfvet af Ol-
leberg: hvarvid är til märkande, at fandftcn å

omfe fidor Hggcr hogrc ån graniten, srodarc-
fan (ker frän Kullen åt Fiiliofa, kommer mant

pä granit, få fnart fandftcn flutan Graniten
ftiger alt högre och högre up, ju mera det

nalkas in åt landet frän \X^encrn } men når man
kommer til Timmerdala mot fjon Lången, bry«

ter graniten tvårtaf, utgör dar en hoc och brant

backe, foni kallas Pråtle-lianj vid dcfs fot vid*

tager Gmdftens-hvarfvet af Billingcn, och fedan

dc ofrige ftrata. Fig. 5. Så at fandften dar lig-

ger ungefårlig på famma afvagning fom på Kin-^

nekuUe. Graniten år rål högre, ån faadftcn, i an-

feende til vattu-horizonten, men bredvid hvar-

andre, och på intet ftålle har jag funnit granit

Ugga ofvanpä fandftenen hvarftals.

Graniten, fom finnes uti faft klyft, årfin-

grynig, beftår af måft rod fcltfpat, jåmt blan*

dad med hvit quarts, fvart och gron fkimmcr.

Den har mycket finare fammanfåttning, än den

från Nerike och Öftergotland.

Då Norra - och Öftra (Idornc om Kinne-

kulle och Billingcn äro defle hogder mera tva*

re och brante, pade andre mera lån^flutte. Hvarf-

ven på Kinnekulle och Biilingen åro få lika, at

när ftrata på ena flållet åro beflcrefne, har man
afven deras allmänna forhäliande pä dc andre.

Hall- och Hunncberg har jag ej unacrfokt: men
efter-
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efter fSkcr underråttclfe aro hvarfven dc fammc,
fom här blifvit upråknade.

Af foreguende fynes darforc kunna fluus,

at granit utgör grundvalen af hela Skaraborgs

Lån> at Kianekullc, Billingen, Hunneberg, å-

ro hogdcr, fom fatt fig på viflc ftållen at an-

dre åmnen i horisontala hvarf, hvilka fy-

nas tilkommit genom flamning, och i lin tid tor-

de förhållit fig fom ftora oar mot det ofriga

landet ; at dcffe hogder llryka i Norr och Sö-

der, fäfom trenne parallclcr^ (ins emellan med
granit fält ätfkildcj at dclfe llrata gå under he-

k bärgshogden och ej allcnaft omgifva yttra

fidan, hvilkct obfervationcrne mcdgifva pä ät-

flcilligc Hållen. Alla hvarfven formera likfom
vackra affåttningar^dårigenom at det lågrehvarf-

vet har altid llorrc omkrets an det högre.

Då ftenkailningar och jordftenar betraktas,

finnes den få kallade Stcnalen (Fig. z. G) vid

KinnckuUc, beftå af ftöra lofa ftenar med hvas-

fa horn, af famma bårcart, fom hogfta kullen^

nämligen Trapp. De aro llorll närmaft til kul-
len , fedan mindre, finnas til ftor onlnighet,

och utgöra en hel ftråckningvfom år hog nårmaft
til kullen och blir fcdan lågrc. Trappcn fy-

nes dageligen falla f6ndcr och vara i det vidlyf^*

tiga tidchvarf, fom h5rcr til bårgens forftoring.

Af granit finnas ftorre och mindre lofa ftc-

nar hogft up på kullen, dock icke dårtilfär-
delcs myckenhet^ men i Huttningen på Jrdjeoch
4:de eller kalkftens och limftens hvarfven^ åro
dc til ftorfta ofverflod, på Norra ändan af Kinnc-
kulle och Honsfåters ågor, Fig. få at dc al-

deies ofvertåcka det jrdje hvarfvct. De åro

alle
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alle ganfkä kullroge^ och utan hvaffa horn. Den*
na granit år til fin fammanfättning mycket grof*

re^ ån den fom finnes i fall klyft i Wellergot*
land under bårgs hogderne* Pä de andre fidornc

finnas ej fä mänga lofa ftenar af granit^ utan
måft pä Norra andan. Äfven fom pä Biilingen^

träffas dar och hvar lofa mycket kuUroga fte*

nar af denne bergart. Håraf lårer den llutfats

kunna ledas, at defle granit*» ftenar hafva frän

ofre delen af Wadsbo Härad eller från Nerike
vid ftora vattu-flödcr blif^it ditfordei ty hvar«

ken år det affamma fort granit , fom finnes ne*

danfore i faft klyft , eller tyckes den kunna blit*

vit upford, if ä 2.0 famnar oCh Längt mera i hog*
dcn^ Deras befkaffenhet tyckes ej eller med^
gifva^ at de pä ftället tilkommit i lofa ftenar j

eller at de kunna vara fonderfallne af ganit i faft

klyft pä kullen i ehuru defle fuppohtioner pa
andre ftållcn torde aga rum.

De ftenar, fom upkaftas vid ftfanden af We-
nern, åro dels fandften, dels gtäniti, dclskifel-.

ftenar^ Sjöbottnen beftär pä fomlige ftållen af

lera, pä andre af fand. Källansoi, fom ligger

f)å

andra fidan om Kinneviken^ l mil frän k:u1^

en, beftär af granit i faft klyft ^ hvari fitta ät*

fkillige ädror af quarts.

I orten åro följande ftållen namnkunniger
1:0 Stora och lilla Brattfors, famt Martorns klef

pä KinnekuUe , fom åro brådftoitor , tilkömne

dårigcnom at bäckar fkurit ut genom det ^!d|e

Mvarfvet eller den fiolägrigc kalkften^, fom ftar

bar pä fidorne til %o k alnars hogd^ fom^ då

vattn om vären nedftrommar, vifa artige Gasca-

der. SådanCé ehuru Lägre ki dt nåmde^ finna*

kfkil.
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Ktflvillige. 2;o Hcfslings Kyrka, vid Wcftcr-
plana äng och kullen, kallas fä al? en tvärbrant

uti fandllens^-hvarfvet vid fjo-bråddcn, fom gar

pcrpendicwlairt neder möt 40 alnar, och hvar-

cft vattnet fufar inunder. 3:0 Gråmur vid Bil-

lingen år ej annat, ån^t Trappen pa det ftållet

ftär lodrätt up til anfenlig hogd. 4:0 Pä åtfkil^

lige ftållcn har Trappen nednifat : men lämnat

hophångande bärg pä fidorne^ hvarigenom op-

ningar blifvit formerade 1, hvareft folket i orten

vid ofredstider gömmer lin egendom, f :o Hal-
levad, I:

mil frän Timmerdala, hvareft en back
fkurit igenom flokalken, hela Limftens hvarf-

vet och Sandften, och vifar profil pä arterne,

enligt den befkrifning hår ofvanfoix blifvit anförd.

Sedan bårgens allmänna forhäliandc fåle*

des i anledning af obfervationer blifvit anfordt,

torde jag fä berätta de anledningar jag funnit

til Stenkol, uti denna landsort.

I följe af århällen underråttelfe vid Skänfka
ftcnköls ^ vårket , hvareft flotfcn hgger under
fandfteUi, anftälte jag det ofvannämde jordbors

forfoket vid Hållekis j men for de fkål fom re-*

dan årö anförde, fyncs ej vara anledning, at

under fandftens-hvarfvct finna ftenkoL At un-
der graniten (kulle finnas andre bårg och jord-

arter uti lager, har jag ingen anledning. Pl
intet ftålle , hvarken i Weftergotland eller annor-
ftådcs har jag därå fcdt exempel, och ehuru
det icke torde vara omojeligt , fårdeles fom
man finner graniten hår i Weftergåtland åfven
hafva fine klyfter och kanfkc lager, fom vid

Lugna quarnftens-brottj få var det ej görligt,

at med jordboren, ibm kan nyttjas i granit^

under-



31 i7<^r- Jan, Febr* Mar^

Undcrfoka förhållandet dåraf. Når fcdan -ftrata

betraktades, pä de ftållen hvareft branter eller

utftårningar voro i defle la^cr, famt bårg-ar-*

anledning, at foka ftenkol uti de hvarf, fom
utgpras af fandften, flolågrig kalkften och Trapp:
men det i:dra eller fkiffer ^ hvarfvet , och det
4:dc eller Ii mftens-lapret, fynas fortjena, at til

detta ändamål undcrfokas.

Uti de ftifFer-brott, fom brytas til Carls
alunvårk på Mulltorps Säteris ägor, i Säters

Socken och Wadsbo Hårad, blcf jag imellan

alun-ikifferen varfe ftenkol. De finnas dar få

val uti fmårrc ftyckcn i (kifTercn inftroddc^

fom uti et lager, bvilket, ehuru ej färdelcs mag-
tigt, dock fortjenar upmårkfamhet. Figv7. Det-
ta lager år nåftan horizontalt, llupar litet til

Öftcr. Det år af i til 6 tums mågtighct. Of-
vanpå börjas det flolågrige kalkftens - hvarfvet

C, fedan år limftens- hvarfvet D, nämligen a-

lun-lkitfcr K, til ^ ä 4 alnars tjocklek, fanyfs*

nåmdc ftenkols-hvarf I , därefter alun-flciflTcr

få Orftcn H, och därunder åter alun^flcifFcr K ^

fom profilen Fig. 7. utvifar.

DelTe Stenkol åro hårde, tåte, lättc, lata

flvåra fig med knif och gifva fvartbrunt pulver,

låmna långvarig och ftark låga, fortåras ej til

fin a(kai utan låmna Teorier efter fig nåftan til

lika volumc fom kolen* De åro\il utfccndc

och förhållande lika de Engelfke få kallade Ken-
nal Coal, hvilka vårderas mera ån de lofe ko*

len. DefTc frän MuUtorp åro lofare ån brand-

(kifFer, gifva ftarkare låga, och falla ej fä (kif-

rigc, Om de fkola kallas Kol eller ej, låmnas

temcs förhållande

dår-
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iSårhan, allennft de göra ramma nytta, fom de
utlåndlkc tåte kölen. De åro fonoktc i klen-

foiedja med god nytta* De taga göd flipning^

och kunna nyttjas til knappars och dofors^ med
-Bieraij förfärdigande^ '

v

Nagre Jordbärs -forfok blefvo af mig an**

ftålde vid Hållekis ,
Mulltorp och Honfåter^-

men tilfållc var ej at under refan gora tilråckc-

ligt arbete for at underfoka defTa trakter^ el-

ler fullfölja den vid Mulltorp tråff^ide anledning*

Det kan vara mycket troligt, at den nåmiidc

flotfen törde uti mägtighet tiltaga och blifv^a

lönande > åfvenfom , utan vidare forfok , man ej

kan vara forvifl^d oni Stenkolens beftåndighai:

i lager pä detta l^ålle.

Vid Kinnekuile och Éillingen träffades lo*

fa Stenkols-bitar uti jorden. Detta jord - arter-

nes allmånna förhållande i Weftergotland^, de
nämnde anledningar, flågtfkapen imellan Aiun*
Hviffer och Stenkol, fynas gifva mycket hopp,
at for framtiden vinna tilgäng pä Srciiköl i den-

na orten. Ahm-flcifFcr, BYandftiffer, Sttnk&l
aro ej annat ån progreflioncr. Når Lera, phlö-
gifton och Vittriol-^fyra förenat fig mednvar*
andra, och viclrioUfyran med leran räder, blifi^

ver det Alun-OciÖTer > år det litet Lera, myckel
phlogifton^ och nägot Viiftriol-fyra^ båifvec det
Stenkol.

Til iiigdvikande af vldlyftighetj, Wfkrifvas
ej vidare de anmärkningar,- hvilka i^mdcr denna
refan blifvit gjorde, kålft jåg förmodar, at of-

vannämnde jordbärs*-forfok blifva fortfatte af cn-
Ikildte ägare i orten til upfokande af Stenkol,

C bvar-»
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hvartil jag lämnat nägon anledning , och under-
rättat arbetarne om handalagen.

Om betydande tilgäng kunde vinnas pä
Stenkol å denna orten, tjente det få val til be-
fparing af fkog, fom til Alun-kokning och flerc

nyttige näringar. Defsutom vore ej fvårighet

for tranfport. Det ftålle, nämligen vid Hon-
fåter på Kinnekulle, dar jordbärs-forfoken blif-

vit började, år cj fylleft ^ mil från Wennerns
ftrand. Genom fådane jordbärs -forfok fkuUc
formodeligen både i denna och flere landsorter

ätfkillige for Fåderncslandet nyttige Mineralier

kunna upfinnas-

GRUBBIA.
Et Hytt och obekant Örte-Genus^

Framlagd t af

PETER JONAS BERGIUS.

Uti nåftledne års början hånde mig den
oforvåntade fågnad, at få til fkånks en

Samling örter från Cap de Bonne Efperance,

ofver 500 til antalet, vackra och fullkomliga

exemplar, famt få val hämtade och inlagde,

at man kunde fe, det en kännare haft dermed
at gom. Denna Samling förekom mig ftrax la

rar och utvald, at jag gjorde mig vifs rakning

på ätflcilliga vackra uptåckter i Botaniken. Ja^
toU dä pä det beflut, at upofFra någon tid pa
defla Örters omftåndcliga befkrifvande , årnan-

des i början allenaft uppehålla mig vid de minfl:

bekan-
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bekanta^ mcri fcdan jag alt for ofta funnit Bo-
taniftcrncs utkomne 'Örte-be(krifningar gan(i:a

/
otilråckeliga, och åFvcn i många delar felakti-

ga y tog jag mig nu for^^ at med enah?.nda nog^

franhet beftrifva dem allafaraman, fa myckel:,

åldre, fom det agnar en rått Botanift, at fe

med egna ogoii, och icke blindvis jurarc ia

vcrba magiftri/ Hvad jag hirvid tilgjort, th\^

}cer jag, fä iiiart mojeligt blir 5 framlägga xo%

AUmånhctcns ögon, dä jag far den fågnadeni
at upvifa ätflciliiga nya ocn férut obekanta Spe-
cries, ja åfvcn Genera.

Utaf de fiftnåmndc vil jag imedkrtid den-
na gången framtaga ett, for at aiborda mig en
liten del af min fkyldigbet emot KongL A ca*

dcmien. Jag bar kallat dettqi nya Genus GRUB-
BIA5 til en ikyldig åminnelle af den vårda He-
dersman, fom, genom fin beromliga åtgärd til

ofvanbcrordc Örte-famlings hopfkaffimde, och
fedcrmera vifadc frikoftighct emot mig med den
fammas förärande, på fa utmärkt fatt tillika

bidragit til Botanikens riktande, och altfå myc-
ket gjort fig af deivia Vctenfbipen fortjentj

jag menar Dircöeuren vid Svenffca Oft-Indif^a
Compagniet, och denne Kongi. Academiens
Medlem, Herr Michael Grubb.

Denna rara Våxt år en Bufke från ofvan-
bemålte Cap, prydelig formedelft defs yfviga

och fmaqviftiga gcftak, fåfom ock med defs.

jftåndigt gröna blad, hvilka tammcligen nära
likna Rosmarin. Han horcr til O^andriu^ M^-^
mgynia^ och utmärker fig nogfamt ifrån fina

llägtingar med det haa i bladens axilli* har fml
ludna hvita blommor 5 fom fitta ihop inom et
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tVåbkdigt blom-foder, tvånne eller trenne til-

lika i at nu fortiga de flcre ofrige kånnemårken,
hvilka af nedanftående befkrifning kunna Ikon-
jas. Ritningen Tab. II. foreftåller en qvift af
denna Grubhia i naturlig ftoiiek.

GRUBB JA,

j. Grubbia
Chamaelsea africana, Roris marini foliis rario*

ribus, floribus ex foliorum alis crumpcn-
tibus^ Herm. Afré

DESCR* Caulh fruticofos. Rami oppofiti^

virgati, teretcs, fubnodofi, ftriati, hirfuti, ra-

mulofi. IPolia linearia, obtufiufcula
, margine

rcvoluio, oppofita, fupra viridia, fubtus glau*

ca, ptinftis minutiffimis devatis fcabra, ^mi*
Ungvicularia, internodiis longiora, fesfilia, pa-
tentia. JK&m axillares

, conglomerati, albo-hir-

futi, feflilcs. CALTX^ Perianthlum diphyllum,
fufcum: foliolis latiffime ©vatis, oppofitis, con-
cavis, carinatis, obtufis> rctufo- oifidis, fe in-

vicem excipientibus, biflorum vel trifloiTim.

CORDLLA tctrapetala. Petala fubrotunda, con-

cava, extus alba, lanata, intiis glabra, calycc

{)aulo longiora. STAMINA. Ft^lamenta 8, fiibu-

ata, corolla breviora. Anthera fubrotundas.

PISTILLVM. Germen album, hirfutum. Stylui

brevis, fubulatus. Stigma {im^l^x. RECEPTA-
CULVM albo-hirfutum.

ESSENTIA Generis: Flores fubterni oörandri

lanati inträ perianthium commuriediphyllum.
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Anmårkmngar Sjver fCärr eller Mäs^
fary hvarutur T^råd-rotter ärli^

gen upfl^tai

Ingifnc af :\

LOR. WOLTER ROTHOF,
Oecön^mia Leiior vid Schdferic-Scholan i AUngjaS^

Nåra intil Åfarps Pråftegard, uti Rcdvågs
Hårad och Elfsborgs Lån^ ungefir 3 mil

norr om Ulricachamn , och half annan mil fo-

der ut frän Falköpings Stad, åro tvånne Mås-
far, en liten nåftan rund, af et par boffe-fkotts

diameter, och en annan tåmmeiig vidftråckt,

utmed en liten Sjo eller Kårn* DelTa Mäfiar

äro fomligftåds helt ofvervåxta med Ljung,*
Pors, Ängull, Imä Starr och dylikt 5 menfom-
ligftåds helt fvarta, utan något dårpa växande.

Jordmanen i dem beftår af fv^art tjock dy och
los Bråntorf, fom i rågn-våder blir helt los och
blot, men om fommar-tiden , eller eljeft i torr

väderlek, hårdnar, at man dårpa kan gä. Pa
de fvarta eller obevuxna ftållen , finnas i dagen
eller ofverfta brynet ftubbar eller tråd-rotter,

fom up tagas och användas til brånflc på denna
jtiu flvoglofa orten. Vid defla Måffar hånder
något ovanligt, fom jag tyckt fortjena upmårk-
famhet : Nämligen , at om man detta är upbry-
ter alla fynliga ftubbar, 30, 40 eller flera > fa

at inga mer fynas, finnas åndock nåfta år fa-

dana på Måflcn. Tager man bårt dem alla,

far man året därefter äfven ftubbar, kan hän-
da ej få många , men kanfke ock flera ån for-

C 5 ledn^
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Icdnä aret. Således kan tnan fortfara iiiart ct

hälft Sedulum^ ät ärligen til vedbrand använda
alla tfåd^-rStter^ fom man ferplMåflarna, \nien

likafullt vara forfåkrad nafta ar om andra i ftål-

iet. At fa tilglr^ behofver man ej mycket tvifla^

ty Herrar Paftores i Åfarp, OfTER, SitöER-
l>AL och NoRiNG^ hafva, hvaf efter annan, un-
gefår i 40 Irs tid> låtit Uptaga fädana rötter,

men In itpkomtma flefå. Ännu lefva många
Bönder och Drårtgar, fom titlder famma tid tjent

t>ä Piiftegärden och förrättat detta arbetet.

böernä uti nåftl bonde-gård ågå del uti den om-t

Äåmnde lilla Måflen^ betjena Cg dårfofe af fam-
fHä hushaik - grep , och updraga ftubbar til fa-*

d^Ht beho£ Defsutom anfes det på orten där-

omkring for en bekant fak ^ fä at man äger
\^V\% til ofvei^flod.

DdTa tråd-rotter kornina upflytande ur Mås*
fkma* mindre i torrä^ och til Itorre myckenhet i

våta af, hålll: i kjål-lofsningeii. En del rötter

rått up^ med ftubben förut åndra raåfl:

bakvåiide ^ andra vifa forft. én gren^ hvilken

ftållniiig de behålla. Mali katt tydeligen förut

tnlrka^ hvar en fot fnart våntas^ emedän hon
höjer up dyen fom en liten tufva.^ hvilkeii fpric^

keri torr väderlek . Därefter blir man^ efter

en liteii tid 5 varfe något af fjelfva roten, fom
eftä beh6fver et hälft år eller mer^ innan hon
hinner fullkomligen trånga fig up genom of-*

verik br3met^ och kanfte förut tilbragt flere

Ir pa firi flyttning ifrlil djupet ellet bottnen af

Mäfien»

Detta låffer ej varä endafte Aållet^ dår få-

hsiV håpder. Eö* liten fjerdedels rnil frän A*
lingsås
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lingsas Stad, på Nolha^a Rufthåll, Alstro*
MERfka Sterbhufct tilhorigt, upodlades for to
Irfedan, och gcnomfkars , med ftorre och fmår-

re diken, en dä onyttig, men nu gråsbårande,

Måfle, på hvilken jag, åren 17^9 och 1760,
gjorde åtfkilliga forlok med planteringar, hvar-

om kan låfas i Kongl. Academiens Handlingar

år 176 1. Når denna Måffe dikades, bartrog-

des ock dårutur alla forekommande rötter och
ftubbarj men nu finnas fådana i famma diken,

fåkert tilkomne på famma fått, fom i Afarps

Måflar, nämligen genom upflytning, fedan 6f-

vcrfta flcårpan , fåfom bindande,^ och dårfore hin-

derlig for rötternas upfimmåndc, blifvit genom
dikande undantagen. Pä flere ftållen fker fåker-

ligen det famma. Mången Landtman dikar fi-

na Måflar och låter bårttaga dåri liggande ftub-

bar 'y men om några är finner han en ftubbe hår

och en där i hvart diket, dä han harmas pä arbets-

folket, och i fynnerhet Dalkarlar , fom måft for-

råtta fådant arbete > hvilka dock kunna vara o-

flcyldiga, emedan detta år Naturens eget arbe-

te. År i74(S och 1747 låt min aflediie^^lFiader,

Bruks-Patronen Herr Fred. Rothof,^ gdnom-
dika en Mäfle pä Spånga Såteries ågor, halfannaii

mil från Efkilstuna Stad. Et par år därefter

blef jag varfe några ftubbar i de upgrafna di-

ken, hvarforc min Fader, fom var frånvarande

vid dikningen, bannade arbcts-folket. Men dc
päftodo, at inga rötter qvarlåmnades. Vidare
afgjordes ej denna tvift, utan blef hvar och
cn vid fin mening. Jag torde vinna mängas
bifall, om jag ftråcker mina Anmärkningar
ånnu längre, och fannolikt päftär, at hos ofs

C 4 finnas
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fintias ångax- af dvlik befkafFcnhet. Det låret

ej vara aldeles fålirynt,> at i diken genom fan-

Ica Kårr- ångar träffa ftubban Om de båx-t-

rödjas 5 torde dylika finnas upkrupne i famma di-

ken, någon tid därefter. Om fä händer , hvar-
pa jag tor min del ej tviflar^ far man fnart i-

gen orfaken dårtil. Måflar och Kårr upodlas
tji ångar, fom, fa (i de pä ofverfta fkårpan fe-

dan bära grås , likafullt gömma i iig tråd-rotter*

Efterverlden anfer omnämnde Nolhaga-Mäflc ej

for nägot Kårr, fom den forr varit, utan fom
cn god mad-ång> men de dåri gömda tråd-rot*

ter ligga qvar, och kunna i framtiden vifa fig,

vid dikning och dikens renfande*

At tråd-rotter finnas i Kårr och Måflar , år

hvar och en bekant > at de ock upflyta, tyckes

Vara bevifl: men hur de dit kommit, blir nå-

got fvårare at utreda. D.åfligt vore at tånka^

det Måfllir framalftra ftubbar^ illa grundadt fy

-

nes ock at pafta, det Fdrfådcrne grafvit dem
ned. På jordbrynet och i dagen hafva ftub-

barne fåkej-t vi^xit : af männifko-hånder åro ock

Natur^s ;verkan har Mäffen federmera vuxit

ofvc;ivfi:ufcbarna , eller ock de funkit eller blif-

vit praifade ned i Mäflen, hvilka bagge omlHn-
djgheter jag tror håndt och hånda dageligen,

Qch det pä många fått, men fornåmligaft pä 4
tfterfoljande.

-

j:mo Når- et Land genom krig, peffc eller

någon diger-dod blir folk-loft, at ingen lia, yxa
|)log eller bofkap hindra Ikogens våxt, börja

åkrar, ångar och betes-marker, fom ej ofver-

fvåmmas af vår* och hoft-floder, förvåxa med
bufkar
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biifkar och f6mndlas til fkog, inom et Secti-

lum. Med fkogen far marken en ny yta ocli

et nytt utfeendc. Etter loo år omfkapas fntkt-^

bara dalar til fkogfulla vild - marker. Imellmf

trån pä fankä Hallen trifvas Måflar (Mufci)
val, fom qrarhalla fyra och väta: dåri faller och
dit flyter nin hogdema lof och laf, barr och
qviftair, losrefven jord, vindfållen och half-rut-

ten kullfallen (kog. Alt ftadnar qvar biand

bufkar och trån, fiifnar och ofvervåxer med
Måfi^. Pä nägot llälle däromkring kan fåjtta

figned en eller annan Nybyggare, fom hugger
eller fvedjar bort fkogen, at rötter bli qvarfl

de kringvåxa med fma fkog, ofverholjas ocli

fynas ej til om några år.. Marken uphoj es och
fkogen tiltager, få at inom ioo:de är en ny
fvedja fållcs pä famma ftålle, eller ock kan fkog*

elden gä dårofven De gamla ftubbarna gomas'

under MåfTe och forfvaras af våta, åt elden ej

Ikadar eller förändrar dem, om icke de dårige-

»om torkas och bli lättare til upflytning i fram^*

tiden. Med dé fednare tråd-rotter tilgär pä Ii*,

ka fått, ät de ock komma under {kogen^ Alt
vatten fätter ifrän fig gyttja, fom Itadnar på
bottnen. Surt Kärr .^ vatten har uti fig mänga
främmande ämnen af half-ruttna, upblötta trå<^

och bufkar, torra Mallar CLichenes), bark och
annan materia frän hogder och dalar, fom .alt

famlas pä Kärret och Brvandlas til dy och bran-

tor£ Mäflen flyter up, når ingen ting qvar*^

häller honom, ätminftone fvåller han i högt Yattcri *

och blir glefare> hvarigemom gyttjan kommer
på djupet. Således kan pä några hundrade är

af en dal i odeland danas et Kärr med Måffa
C 5 ofvati-
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ofvanpa, famt dåruridel' dy och bråntorf^ och
dåji tråd-rottcr, dem vi ej blifve varfc, forrån
Kärret grafves och dikas, eller eld fortår 6f-

Verfta fega flcorpan, hvarpå våra omtalta tråd-

rötter gifves tilrålle at vifa fig i dagen.

Man måfte foreftålla fig, at rötter i Måflar
ftaplas uppä hvarandra 5 eljell: fer jag ej huru
Rian kan fSrklara, at fä många famlats pä et

ftållc. Skulle ajla de rötter, fom updragits ur
omnämnde lilla Afarps Mäfle , fnart i 40 är , och
fean hånda än upbrytas i 20 eller 30 år, låggas

ofver Mäflen, finge de ej rum, utan at ftållas ofver

l)var?mdra i tvä, om ej flerc, lager. Ofakert år

defsutom, om alla rötter flyta up; En del tor-

de ock ruttnat eller förvandlats til dy. En myc-
kenhet dåraf har Naturen nedgråtvit i denna lil-

la häla, men kanhända ock arbetat mänga hun-

drade är dårpå, kanfke alt fedan Synda-floden.

i:do Når bläsvåder faruprora ftora böljor

i Sjöar, gnagas ftranderna, at Sjo-våxtcr ej trif-

vas dårpä; då hålles ock en Sjo i lika ftorlek,

om han har faflia bräddar. Men år jordmå-

nen los, upbloter och noter vägen bårt ftyeken

dåraf, hvarigenom många Sjöar okas i vidden^

Når äter Berg, Afar, Holmar, Uddar och Nås

och andra växter vid ftranderna, hvaraf iktx

tillandning, at Sjon minflcas. Blir orten ode

på folk, eller flcogcn får fri våxt kring Sjon,

okas lugnet. Vide, Al, Pors, Brakved och

dylika bxifkar växa dä ned på ftranden; Stora

trän maka fig närmare efter, och Granflcogen in-

tager omfidcr hela vatturingen. Når den bhr

fullvåxt > falla gamla tråd ned och ligga fom en

gora lu, allehanda Vafs, Såf> Nåckblad

kränts
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%m\ts omkring Sjo-laggen. Lichenes infinna

|ig imellan bädc trån och bufkar, fåfta fig^pä

de kullfallna lågor, okas och utgöra en ny ftrand^

fom Naturen befar med allahanda fron, at dår-»»

pä våxer ftrand-grås, buftar, och åndteligen

ftor ftog. Pä de gamla kullfallna trån och lå-

gor rota fig ock unga trån. Et ftycke af ftran-»

den kan nu anfes for et fkoglupet Kårr, foni

årligen tiltager. Frän hogderna nerflyta alla-

handa fkogs-affkråden : Tilflytande vatten ^ci'

från fig gyttja eller åfja^ fom tilvallar och bäd-

dar ftranden, famt hjelper ar fylla och förvandla

Sjon til et Kärr eller Maflc. Alt ftillaftäcn-

de vatten ruttnar, Sjon börjar bli få lugn, at

fcnapt fmå vägor, ån mindre böljor, kunna up^
rora och renfa vattnet) hvilket bidrager, at Sjon
få mycket fortare gror aldeles igen, och ofvcr-

tåxer öm et par hundrade år med ftor {kog.

Når fedaii trån fållas eller falla, frågas, om
ftubbarna furna, bli tunga och foka bottnen,
eller om de nedtyngas och likafom begrafvas i

Måflen af ofvervåxande ny fko^, fom med ti-

den undergår famma ode och ofverholjes. P|
fådant fått håller jag fore, at vi få igen mån-

fa
af våra ur Måflar upflytande träd^rotter.

ä fmå med MäfTe kringvallade Sjöar, plåga i

vattu-ringem ligga några fvarta ftubbar, fom
tydeligen gifya tilkänna) ät fl:ora Mid fördom
våxt dar pä ftållet* At defla ftubbar förut ned-
funkit eller blifvit nedtryckte, men upflutit

efter flcogens afrodjande, fedan vägor loflat

ftranden, tyckes kunna llutas af deras forvån^

da ftållning, famt dåraf^ at flera fadana årligen

tiikomma.

Un-
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Under ytan eller ofra brynet af Maffar
och Kårr, mälle itora rötter nedfalla eller ned-

pråflas, annars vet jag ej huru ftubbarne kom-
rnit ned i den omtalte Nolhaga Måfle. Han
år belägen utmed en tvä mil lang Sjo, vid

mmn Mjor, hvars vatten fommar-tiden ftar lika

Jbogt med de omnämnde fmårre, men half-fyller

en del af de 'ftorre diken dårpä. Om var-tiden

flödar Sjon gemenligen en aln ofver Mäflen ^

han liknar en S jo-vik, och foljakteligen mer
ån t alnar öfver llubbarna där de nu åro. Men
defFa tråd-rotters låge, innan de upflutit, varun-

der Mjårs vattu-hogd, i hvilken ftållning de
aldrig kunnat växa. Man har ingen anledning

at tro 5 det Sjon Mjors vatten fordom llädt lå-

fre, ty han år alleftåds omgifven med höga
erg, och undcrhälles i fin nuvarande hogd af en

falt ftenklippa. Tvärtom kan man fannolikt pafta,

Ät defs vatten gatt högre 5 emedan ftrommcn tyc-

kes utfturit de höga branter, fom fynas pä fi-

dorna af utloppet, Solveden kalladt. Äfven fin-

ner man pä en éfver Elfsborgs Län af Landt-
inåtaren Kruse är 1711 forättad Charta, for

denna Sjo tvånne utlopp utmärkte, af hvilka
det ena, tecknadt utmed Lenums Gäftgifvare-

gärd % mil frän Gotheborg, nu liknar cn dal,

fom ej kan draga vatten ur bemälte Sjo, utän

at den (kulle okas nägra famnar ofver vanlig

yär-flod. Om defs vatten fordom ftadthogrc,

i>egriper man ock, huru den i Herr Archiatern

4)ch Riddaren von LiNNés Väftgota Refa fid-

.131. omtalta Jått-gryta- vid Nolhaga Pipbruk,

5 eller 4 famnar högre än Sjon , blifvit af nä-

v.J gon
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gon genom vattnets padrifc kring-lopandc ften

utfvarfvad. (*)

^:tio Genom månniftors åtgård kunna tråd-

rötter llällas under vatten ^ fem fedan förvandlas

til Kårr igenom Naturens arbetande. På män-
ga Milen updåmmas ftora falt til vattu-drågt

for Hyttor, Hamrar, Qyarnar, upfordringar

for Grufvor och dylika verk. Når fädant ar-

bete fkal anläggas, kan val fkogen afhuggas ^

men at upbryta ftubbar har aldrig varit bruke-
ligt i vart land. Därfore om fädana finnas pä
de ftälleir man tanker updåmma, bli de qvar-

ftaende under vatten. Sådant finner man pä män-
ga ftållen i Bergslagerna. Til vattu-drågt for

upfordrings-verken vid Sala Silfver-grufvor åro

de fä kallade Sala dammar inftångde. Til hall-

dam for Silfver-hyttorna och vaik-verken dar-

ftådes har Sjon Hallarn, fom år fem fjerdedels

mil lång , på grånrfen imellan Upland och
Våftmanland, blifvit updåmd få ^cg, at gam-
malt folk omtalar, det vattnet ftått mer ån en
aln ofver taken på gamla H6-lador i fl:ogs-ån-

gar. Uti defla Dam-fjoar påminner jag mig
hafva fedt tråd-rotter pa ätlkilliga Hållen. Ge-
nom Broar, K5r- vågar. Vad, Gardes- gärdar
och andra tilfålligheter fordåramas Sjöar ock
fmåningom. Naturen v^erkar ibland det famma
genom ftora trån, flått-hplmar, vattu-vå^aer,

ur-

(*) Vid Ulfva qvarnar, 3 fjerdedels mil frän tTpfala;,

fynes tydeligen , huru fmä llenar i en 2 alnars djup
häla uti fjelfva qvarn- falls klippan, I6pa omkring
och 2 högt vatten fvarfya och tilfeapa en ftor Jätt-

gryta.
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titftårningar af flag-rågn, kuller-ftcnar, jord-ras

och dylikt 5 utan at nåmna äike-flag, jord-båf-

ningar och jord-flcätt. Uti Sunnerbo Härad
och Angelftads Paftorat i Smaland fkal en Sjo
fådt det namnet Rotefjo dåraf, ^t trå-rötter

blifvit dårutur updragne och brukade fom ved

på flåttbypden där omkring, det jag vid förbi-

refande hort forfåkras af ortens Invånare* Pa
jhvad fått ftubbarna ditkommit, och om Rotc*
fjo fordom blifvit updåmd til behof for något
bergs-bruk , kan man ej veta ^ men at vid Skens
Pappers-bruk och Gåftgifvarc - gard, vid pafs

cn mil därifrån, fordom varit Hytta eller Ham*-
mar-verk , fes tydligen af dår varande flagg-ho*

gar vid Laga ån. Den tiden har val ock (lor

dcog v^åxt pä denna Slättbygd , det ock deff^

llubbar intyga.
|

Updåmda Sjöar kunn|. med tiden lika få lått,

fom andra Sjöar, ofverv|xa af MSfle, och dåri

komma tråd-rotter pä fa^ma fått.

Om Konften eller Naturen updåmmer et

ilycke land, hvarpå förut finnes en af Maflc
otvervåxt Sjo, far man, fä at fåga, Sjo ofver

Sjo, den ena på den andra. Håruti torde grun-

den ligga til våra Sjöar med dubbla bottnar.

Skulle den ofra Sjon blifva aldeles måfslupen

med trå'-r6tter dåruti , och den undra aga ftub-

bar uti fig förut, kan man pä et litet ftålle fä

en myckenhet dåraf, om dem gafs tilfälle at

upkomma*
4: to Om lar ^ch ålfvar åro delte i två cl-'

ler flera grenar, arbetar Naturen pä, at dåraf

cj blir mer ån en ftrom* Äfvenfä Sjöar med
flere utlopp j et af dem drar efterhand alt vatt-

net



17^7- Jan. Febf. Mart. 47

'ncti fig, och de andra vallas igen med tiden

y

ibland til Kårr och Mäflar. Mälarens vatten

har fördom runnit ut i öfter-fjon på j , om ic-

ke flere, ftällen. Et defs utlåpp vid Soder-Telje

år dels med konft, dels af Naturen igenfyldt^

Et annat, eller gamla fcgelleden frän Upfala ge-

nom Fore och Färbro % Öftuna Sjo och Läg-
ga fjård, förbi Gottrora, Garn, Husby och
Skeptuna ^ ut genom Åkers ä och Skepslag i

Öfter-fjén, hvarom gamla fkrifter ånnu fkola

finnas uti Nårtuna Kyrka i Upland {^)^ år aldeles

igenvallad. Til det 5:dje defs utlopp fynes nå-

gon likhet 5 utmed Södermalm genom Hammar-
by fjon åt Kåibottenj och det fjcrde vid Ro-
tebro Gåftgifvare-gård 5 tvä mil frän Stockholm
in i Edsviken. Kan hånda dar varit flera. En
gren af Mptala ftrom förbi Norsholms Herre-
^ård åt Söderköping utgör nu en flått af mad-
ängar. Om tirånne utlopp ur Sjon Mjor i We-
ftergotland år förut nåmndt* Imellan Sjöarna Håf-
ran och Båfingen i Falu Lån, år tecken til , at

cn gren af ftora Dal-ålfven framrunnit genom
den få kallade Vanan i Grytnås Socken. Med
fmårre båqkar forhaller det fig på famma fått.

Flere utlopp ur en och famma Sjo, famt flere

grenar i en ålf, aga naturligt-vis ej beftänd, fä

tramtdeej draga aldeles lika vatten^hvilken jämk-
ning Naturen ej bryr fig om. Blir denna ar-

men litet ftarkare, fräter defs ftrida vatten dju-
pare och bredare up ftrom-färan, hvaraf de art-

di^a minlkas, då de börja igenvallas och med ti-

den

(*) Se Direft. L. Salyu Belkrifning åfver Upland,
^d. 139-
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den förgås af fig fjelfva. Gota ålf delas vid
Bohus Fåflning. Den grenen > fom gar ät Mar-
ilrand^ tyckes taga ofverhand, och kan hånda
:fedan bårtfort alt vattnet från den ät Gothe-
borg löpande andra grenen, om ej Lerjc, Se-
velanga och Mölndals ftrommar bulpit hanne
at fkäj^a och renfa utloppet (^)^ A t Gothe-
borgs ålf xninlkas 5 vifar dcfs igengroende och
vallande imellan Kongålf och Nybro. Om lan-

det vid defla och flera fådana igengrodda och
igengroende ftrommar varit ode och obebodt^
hade man, i ftållet for långa mad-ångar och god
jordmån 5 kanflvc fatt fe långa magra Måflar
fulla med dy och bråntprf, famt däri fådana

rötter vi omnämnt. Pä fina ftållen finnas ock
de. En fädan ändring foreftällcr jag mig hand t

med ftora Dal-ålfven i- Falu Lån ^ imellan Gäft^

gifvare-gärdarna Brunbåck och Grådo/ En gren
eller hela älfvcn har fordom framrunnit utmed
lands -vägen vid Byarna Renbo , Gronvalla

,

Rutbo och Måfterbo in vid Skalleråfen til Brun-
bäcks Gåftgifvare - gård. Ty där år en conti-

nuerlig rtråcka af Måflar^ en hel mil i längd
^

nåftnn lika breda med fjelfva Dal-älfven och til

fit låge efter utfeende lika låga med hanne, famt

i fin ilräckning jämngående. Denna Älf-grcn^

fom förvandlats til lugn-vattn, lärer fnart igen-

växt med Mäffii, emedan den mäft alleftäds pä
fidorna är omgifven med åfar, haga bräddar

och magra fandftrander, fom ingen brydt fig

om at upodla^ hvaraf fkogen hinderloft fådt

växa, gora lugn^ falla i vattnet och bidraga til

defs

C^O Se RoTM^r s HushäU^-M^gäzin 1. E>é fid. 103.
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icfi - förvandling til cn llng Mäfle, allcfticU fuU
med ftubbar ock tråd-rottci . Långa ftnala Mås*
far på åtfkilliga ftållcn kunna raifstånkas for det
Tamnw, och kan man någorlunda forviflas om
den fakcn» når man underrättar fig om ftrom»
marnas gang, och dårmed jåmforer ratiudrag

, På detta fiftbeflcrefiia fåttct år min tanka^
jit Afarps MåJTar tilkommit. Äthraä, fom fly»
tcx, omkring A(ärps Paftorat at O jevalla bro, ge»
nom x\funda fjén É6rbi yiricehamn och faUcr
Jit i Hafyet vid Faikcnbergs Stad, får fia ftöiv
Ha gren från denna orte«. Mig tyckes, at ÄcL
thra å fordom gått hårftådes en genare 1^1,
inid;: igenom Afaips Socfcn, och ftrukit fram"géi.
iipjp .dcn lå«g^ ftiickan af Mäflac hår vid Kyr^
Jean, åcmiu%ne få at de utgj«ft någon de-l cl-
kr cn vik daraf i^p.ar bir ingen fkog , ej
«uei-,pa Äora flåtten hår ^mkring, Falbfgdcn
Icalladi men gamla JDocumentcr omtala , och
gammalt folk vet berätta om ftora Ckogar pS
Falbygden, Skogarnas lugit,, afftråden och ef-
terlåmningar bafva hulpit til at igenfylla vaife.
nen med l>y, brån-torf, Måfla och Stftbbar.
Sådana åro mina tankar hårora, dem jag viV
ligt ändrar, om fannolikare fklX mig foi^åg-

^
Håraf torde kunna utvifas någon Hushålls-

nytta. Man kan forfåkra, at många iooo:dc
lafs ftubbar ojch trådrötter ligga i Kån* och
Måffar ncdgomde for efterverlden til biinflc,
hvilkct kan komma til pafs for 4em , fom bo
pa, Ikoglos ort. Vil man aktfamt hush^la dår-
Ried, aftagcs ofv^rfta Ikårpan forft, fom j%ges

gas-
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i* fa - gärdar eller gator in vid byar, at' af bo^
fkapen trampas och beredas til god åkerr^öM.
Dyet och brån-torfven duga merendels båggé

\

til brånfle^ menfomde antändas fent^ håf Na-
turen lagt tilrcds i dem ftubbar, foni en'del

Jkunna fpåntas til torr-veds-ftickor. Hväd fom
ej duger til brånfle eller ej behofves dårtil, kåil

göras nyttigt til åker och ahg^ Om mah kö-
rer fådan dy på mager åker , och hvar gäng la-

ftar famma Kårra med mager åker-jord, forer

den tilbaka och utbreder pa Måflen , famt gö-
der litet pä hvardera ftället, kan åkerrf löt;»

tåttras och ny ång efterhand forfkaffas. ^ ^

Vil någon hindra få kallade land lofa cllcir

af Måfle igcnvallade Sjöar, ;at ej vidare våxi
igen^ bor fkogen vid llrandenm^.afrodjas <;yeh

bufkar borthuggas, hvarefter bps-^ vädret fät

Tymd och drifvcr böljorna at arbeta på det fgéri-

landade, fom kan minflcas, om Sjön- åt - nlgot
ftor. Finner någon fin - rakning vid, at lata

Sjöar och vattn gro igen, kan fådant befordras^

om fkogen far fritt vå^ca och gora lugn vid

ilranderna, men hårmédl tilgår ganfka län^famt.

Det torde ej vara få farligt, fom marigen

tror,, at gora vågar och broar ofvcr KSrr och
MåfTar^ i fynnerhet om tråd-rottcr finnas darr.

E3 fädan rot med alla fina grenar fkulie i rent

vattn ej bara ftor tyngd: en del bära fig ej

fjcfva, utan liggä qvar pä Sjo-bottn. Meri i

dy, fä upblott, at man ej kan gä dårpä, har

jag med flére perfoner ftått på *en fådan hyft

'Upkommen rot, utan at mårka, det hon något
fjunkit ned. Dar flere rötter ligga på hvar-

annan, år bottnen få mycket fakrare at b^oi.

Där
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Pår inga rötter finnas , kan man Ic^fta tte^

qviftiga pin , fom tyckas flcol^ gora lik^

nytta.

Når man beiinnar, huru Ihig tid fädanf

rötter legat i Måflar , kanfke flere hundr^di?
j

kanff^e looo år 5 utan at: ruttna, typkes m^tj^

få gnledning q.t forfoka i Mäfl^r ocl^få förvar^^

trå-^virke, fom häftigt bor nyttjas, Dir 11/
rer hv^rken fk^ps-malk" eller något fådant g8r^
flcadaj men om fura vattnet fororGtkar n%on
olägenhet^ lårcr korpma an pa forfok, V

UjL» JOU 4>lf OOtf JX» *mX> vJX jOLt vCb vlX JQb JpU vOo v£b JClU J3L» jQt»,

Norr Am?rkcifiJ^a fvarta ValnH^tr^^

.;^M_:

'

AtflciUige få in- fom utiåndflcc \rdv\ tid ?ftc

ter arymn genoni ikrifvelfe aptnod^t migi
^t ville j-ag genöm ixyplcet alimäi^t gora

^ hva^f
jag under i^it viftande i ^m^rica Huft tilfällé

gt inhämta , angåciVd^ é^t Ampncanfke Trån$
ocl) Växters egenikgper 5 nytt^ oclj bruk/ J^ei^

foip hår i j^uropa gjordt figdef omak, at fjelf?

ve (kota några af da^a yåsrter i (Ina Trägårdar,
tro <1g blifva änn^ niera upniuntrade^ at fort^

fara härmed, når 4c fä veta, hvad nytta iavl^
parue på 4^ orter^ d|r .de ya-^a vildt, hafva
^f dem. Och de åter, foni uti Refp ^ be&rif-?

nm|;ar pller andrg JBocker fc deCc "^Erln oel|
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Orter nåninas, förmena % med ftorrc noje lå*

fa fädana flvrifter^ når de tillika hafva fig be-
Jcant, hvad mängfalligt gagn man af deffe Växt-
rikets al fter kan hafva.

At altfä efterkomma deras åftundan, far jag

nu den åran, at gora början med de American-
Ikc Valnot-tråden. De åro af flerc flag- Jag
vil forft orda om det få kallade Svarta. Se*
dan jag tak om Valnot-tråden , tånker jag, vil

GUd, Ikrida til andra i Norra America växan-
de Tråd och Örter, hvad deras nytta och fyn-

nerligare egenfkapcr vidkommer. Botanifka Be-
Ikrifniiigar ofver deflc Tråd och Örter går jag
förbi. De fkulle taga for mycket riim. Defs-
utom år en ftor del af de Americanlte Våxter
i åtfkilliga Botanifka Böcker förut noga befkref-

venj men deras nytta finnes vara tåmmeligen
fparfamt nåmnd. Atdert utfpana, hafva ej alla

haft lika godt tiltålle fom jag, hvilken enkom
4årférc i America fårdats omkring. Når jag

vid defle Våxter anförer Herr Archiatern och
Riddaren von Linncs Namn, bora de dåraf

kunna fkiljas fran alla andra Vegetabilier, af

hvar och en, fom ågcr någon kundfkap i Örta-

Vetenfkapen.

Namn:
JUGLANS (nigm) foliolis quindcnis lanceok-

tis ferratis, cxterioribus minoribus, gem-
mulis fuper axillaribus^ \on hmt^^ Spec,

fiant, a. « -f
^ f# I

Juglans (nigra) foliolis lanceolatis argute ferra-

tis, cxterioribus minoribus. Linn. Spi

fL p, ^pj. Hört. CUf, 4^$. Hort^ XJpf.

Nuxl



Nux juglans Virginiana nigra. Herm. J^fÄ*-

Af Ängelsmån i Norra America kallas det

hlask Walmt^ e^txilack Wdmt-trte. Af de dår

boende Svenfka Jwr/ iW/^ö» : ibland ock^^«>-Ä!

VaMt-trdd. Det har fått detta namn, för den

mörka eller bruna fårg fjelfva trädet bar uti

lig , til (kilnad ifrån de andra arter af Valnot-

trån, fom finnas i Norra America, hvilkas trå

inuti geraenligen år hel hvitt.

Hem-ort i Det våxer rildt ofvcralt uti Pen-

fylvanien , åfven pä de flåfte ftillen uti Njra

Jerfey. Uti Maryland, Virginien och Caroli-

na år det allmänt, fä val fom på de orter,

hvilka ligga längre up i kndet, under famma
Polhogd med forenSmdc. Strax Norr om Nya
York blir det mycket fållfynt: det långfta til

Norr jag fedt det vildt växande, har varit un-

gcflr vid den 41 grad. 30 min. Lat. boreal.

Eljes fåg jag , at Invånarne på mång»
ftåUen ånnu långre åt Norr, imellan Nya York
och Albanyj hade planterat detta tråd vid fin*

gårdar. De hade forlkafll^t fig nötter dels från

Nya Jerfey, dels ock från Södra delen af Nya
Yorks Hofdingedome, hvaraf trån frodigt up-
kommit, hvilka nu trifvas dår ganita val i få tt

Invånarne hoppades, at det {kulle framdeles af

fig fjelft vidare fortplanta fig.

Jordmorft fom det i fynnerhet ålfkar , åar, ps
litet höglandta ftållen, uti en rik och fet fvart-

mylk. Uti dylik jordmon pä Elfs-backar, trifs

D 5 det
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i^ct mycket H?^|L Ned iHot fjeifvat Hafs^käiitétl

tyddes det ej. yilja få fort.

ttömftrings-tiden', Detl bofjäde blömmä uti

i^ennfylvanieii ^ år 174P déii 7 Mäji nov. ftyL

fjfig forftaf ält nya i def följatide ^ da dagai*

faånirias)i Poljaiide åfet ijfo hade de i Penn^
Mvahieri öcli Mya Jerfey pläht^^^ Europci-*

ftä Välhot-tfåil (Juglahs fegiä) redan utblöm^?

Mät deil f Mäjij mert fvartä Valiiot-tråden ^ ha-^

juft da foflt börjat blotomä*
. ^

- Mfvem utjprichinde fker ilög feht. Ar 1745^
började lofven utfpricka vid den p Maji^ och
aret dårpa åfVen naftan vid farnfna tid*

Mti^rM blifvå Wögnå Uti PeiliifylVanieil och
l^ya Jerfey nog fent, Mtiiligeii iingefår vid
flutet äf Sept. Dén 18 ö^iöb. Ir 174^ vörö
i^iåfl: älk Nötterna iiedfallhä. l^oljäilde aret

i7fö liädé tilåft alla fvartä Väliiot^tiiii falt deras^

Nötter, den S Oétob.

llfvais ^åUånåé (ter ttiétehdels Ärax eftef

Nötterna blifyit mogna ^ fa frärtit ej våderle-*

keii gor dåruti ändrings dért i 8 ÖÄ'. ar 17451
kåde ffiåit ällä detta Mil fålt dtfras lo^j meit

i;^fO^> Utdfo^ rftéd iofVeUS äfklådände til d^

i§ Öct. itiiian Träden blefVö äldeles nakna^ •

^ _ Bgéhjkå^^f: EhtlfU nyttigt dietta Tråd år pa

»lartgfalligt fått 5 föm fträ^ nédähfore fkal uåm-
ftäS^ fä bolls det doek hår örten^ vata liierÄ

åädéligt för ÅkSr^ Äng^ Tra^-^ öth ICrydd-gär-

iaif ^ åil nägot åilnåt Tråd s ty det haf den o^

a^ten^ åt del iitoder öeh likätörö dodår älla flags

t^råti öt^h Öttér, föm vaka i hågdeil til det fam-

mtis fafbm ÄpiJd-och lÉvfer^ålrsni^än^ Såd^

LMi ICfyddgåMs^^Våkté^) m. trt. livad inatt
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/|r eller planterar nåra vid det famma, kan ic*

Xt trifvas, utan dor fmäningom bort. Åtfkil-

lige af de Svenfke forfåkrade, at de miftat flc-

re Äppel^trän endaft därigenom, at fvarta Val-
notträdet ftätt dem for när> ja, en bedyrade^

at han miftat ofver 40 Ä^pel-tråÄ, endaft dår-

igenom , at han låmnat några gamla fvarta Val-

not- 1rån qvar på den plats, hvaråft han anlagt

^cn Äppel-trågard : man kunde ogorligen få de

Äppel*trån at våxa, fom ftodo i Valnot-trådens

franfkap> ihen få fnart Valnot- tråden blefvo

orthuggnej kommo Äppel-tråden efter all ori-

(kan fort. Hvad råtta orfaken hårtil må vara,

år ovifst. De flåfte mente, at den dagg ock
ånga , fom drifves från detta Tråd pä andra i

nägden varande, dödar dem> emedan man fin-

ner, då mm gnuggar detta Trädets lof i-

mellan fingerna, at det har en mycket ftarfc

och mindre behagelig lukt. Detta kan val nå-

got gora til faken i men få tyckes dock för-

nam fta orfaken vara, at detta Trädets Rötter
fprida fig i en myckenhet omkring åt alla fidor,

och det til en anfenlig långd, hvarigenom dc
draga all faften och födan ur jorden til fig från

alla andta-, ty hår år näppeligen något Tråd,
fom våxer få fort, och fom årligen gör få tjoc-

ka fafringar, fom detta. Det fom ån mera be-
ftyrker denna tanka, var det, fom jag fjelffåg.

Herr Ingenieuren Lewis Evans hade uti Phi-
ladelphia i fin Kryddgård et ftort fvart Valnot-
träd :^af alt, hvad han i Kryddgården fådde åt
den fidan, ville ingen ting komma fort> det
höggs dårforc aed, och alla rötterna upgråfdes >

då det befans, at ifrån ftammen utgingo en
D 4 myc-
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myckenhet ftorä Rötter ^ hväfaf i eller ^ giiig#

lodrätt ned) men alle de andre lupo honzon*
tclt, fpridandes fig ut nåftan under hela Krydd*
flrdcn^ vid pafs en halF fot under jördbrynct.
Ihuru Trädet ftod tått vid balken , fom var i-

mellan Evans och han$ granhes Krydd-gärdar,
•och ehuru det hängde få mycket med defs gre*
nar ofver hans grannei fom hans egen Krydd*

färd 5 trifdes dock det tämmeligen val, fom
os grannen var plaritcradt, nog nåra til Trädet

j

men det yppades ock nu tillika, åtrått få rot-

ter gått til grannens 5 utan måfl alle utvalt vå-

gen under Evans egen Krydd-gärd.
Rottema 5 ehuru tjocka de ock finnas, åro

gcmenligen icke bruna alt igenom fafom eljeft

Ijelfva Trädet år 5 utan ytaft år endaft til z el-

ler 5 tvårfingers tjocklek branj men det dår

innanföre år hvitt 5 dock år början af roten, cl-»

ler det v fom af den ftår i dagen eller jordbry-

Bet, brunt alt igenom i men når de hvita rot*

ter uptagas och komma at ligga någon tid uti

dagen 5 blifva de ock brunas faft ej fä mycket
fom fjelfva Trädet.

Öm dagg eller rågn fallef af detta tråd, må
fl hvita Lin-klådery fi dc merendels flackar

dataf.

Näppeligen våj^cr hagot Tråd hår i landet

få frodigt , och gor få flora fafringar om året,

fom detta. Det^ fom härvid får anfes fom nå-

got befymierligt i> år^ at man finner uti defs

Idforellef porer, och det ofta långt in uti tjoc*

ka Trådet^ fullt med helt fina fandkorn ftrod*

dc} hvarigenom fker ^ at hoflar och andra hvas-

(k verktyg, då de brukas pl fvart Valnot^trå*^
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kiifva fnait floa och odugliga, fä at dc ofta må^
fte hvåflW. Doek fat man ock ofta Tiin hår-

^
af5 hvari in^ä faiidkofri märkas 5 men det lå*-

ter formodcligcn komma af ftållet, dar Trädet?

vuxit*
^

Ehuru vintrarna i Pcnnfylvanien och Nya
jFcrfcy ibland åro nog fkarpa, fä at Pcrfikc-

trän, unga Hickery - trän, ja underftundom
Mulbårs-trån lidadarafj fä intygade dock alla,

at man dSr aldrig märkt, det detta Tråd tagit

någon fkada af kold.

Når Trädet blir 8 eller 10 är gammalt,
börjar det gemeniigen bära Nötter, ock ju lU
dre det fedan blir, dcfs mem Nötter meddelar
det, ända tils det af älder eller andra handel-

fer begynner aftaga. Trån päopnafält, dår dé
fä väl iprida ut fina grenar, gifva mara, llor-

re och båttre fmakande Nötter, än de, fom
\^åxa i tjocka^ och tåta (kopar. Defle Trån äro

ock ej alla är lika rika pa frukt: är 1748 vo*

ro fvarta Valnottråden nog fruktbärande j där-

emot var aret 174.^ ganfka magert bäde pä
fvarta Valnötter, Hickery- nötter, Bok-^notter^

Caftanicr och allehanda flags Ek^olion; dock
var ärs- växten pä Åkrarna ganfka härlig och
Äppcl- tråden buro ymnii^t* Ater om Höften
i7fo var af forenåmde Nötter och Ollon en
fädan myckenhet, at marken mängeftåds un-
der Träden var til en fots h6gd och mera of-

vertäckt med nyfsnämde frukter, hvilka til ftor-

Ila delen blefvo i fkogen quarliggande, emedan
ingen hant eller värdade ilimk dem aila ; af Äp-
plen var det aret fpartamt^ men alla 5 aren
ymnigt af Perfikon
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Ålder och 'fro4^ghet. Huru frodigt detta

Tråd växer ^ kan fltitas dåraf, at jag i Nya Jer-
fey fedt Trån håraf, af44ars ålder, hvilka va-
rit 9 famnar höga 5 och h vilkas flammar , en aln

från marken, varit af alnars tjocklek.

InfeBer. Ehuru lofven for deras ftarka och
tiog obehageli^a lukt och fmak, fä vara i frid

och oåtne af Döfkap och kreaturj få markte
man dock, at når om våren ijfo ftoffta delen

af lofven pä Tråden i (Icogarna uti Pennfylva?

nten och rsfya Jerfey, blefvo af et llags ma-
fkar (fom finnas omftåildcligen befkrefna i K. Vet.
Academiens .Handlingar 17Ö4. p. 124 och fSlj.)

få upåtiie^ at de i början lämnades helt nakne
pch bare^ var åfven fvarta Valnot-trådet et af

de Trån > hvars lof mafkarne hollo til godo

:

faft de dock ej altid voro for dem få bcgår-

Jiga, fora Ekars och viffa andra dags Tråns

Nytta^ Sjelfva Trädet år inuti til fårgen

brunt, utblandadt med mörkare eller ljufare å-

dror och fläckar, fä at det^ fom dåraf blir ar-

betadt, fcr mycket x^ål ut* Men ånnii tåckarc

tllr det, fom "förfärdigas äf de tjockare rötter,

ty de fkifta inuti af flera mörkare och ljufare

ådror ©cK flackar, få at det af fjelfva Nätu-
ren fef Ut, fom vore det mycket vål och med
konfl mafureradt. Dårfore fatta Snickafe gemen-

ligea de ftycken, fom åro tagne af roten > på
den fidån af Skåp, Bufeauer, Skatull Scc. fora

våttcr fram ät, Ibland^ men dock fållan, fin-

ger man hela Trån i, ellei' ock flofa grenär af

något Tråd i, fom, fågade til bräder och hofla-

de^ äi^ö åf en fkon brun fårg^ upfylde med
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^ myckenhet fvarta flåckar ofver alt, hvilket

let ganflva tåckt ut* ^
For défTe behäggliga fårgöf år fvarta Va)^

tlot-tlidét i ganftä ftört vårde^ hos Snickare och

Svarfvare i Norrä America ^ fa ät det tager före-

trädet éj allenaft for det Europeifka Vahiot-trå-

det 5 Utatt nåftan ffamfor alla dår vildt våxande

Trån, da vilfka Kersbårs-trådet (Prunus Virgi-

iiiana) undantages*^ ja ofta tåflär det om fråm-

ila riiBlrtiet med fjelfva Mahagöny ^^fom annarg

år et dyrt Trå^ hvilket kommer från Veft-Inr

dierl eller de nåra til Linien belägna American-»

iia Öarna. Af Ivåm Valnot - tfå4et förfärdi-

gas Bureauer^ SkafUlli, Skåp, Bord, Stolar
i

Kiftot^ Skrin, Klock - foder Ljus-fl:äkar|

Vaggor Bofs-ftockaf, Predikftölar och Altar*

flvrank i iCyrkor, Lik-kiftory med et ord: alt

fint Snickäte-arbete^ emedan det til fårgen och
marmorerådé ådrot fcr fortråffeligen ut, och

blir tåckare^ ju åldre* Det var fordenfkul af

ällai Nöitå Amefiea vildt våxairde Trån det

dyräfte^ dä Vilfka Kersbårs- trådet Uiidantägesi

foiti år likä dyrt, öch ibland åfveii litet dyra-*

re* Öm våren i-^ft betalte Snickare i Pliila-^

delphiä fran ia til iö SkillingsPcnfylvania^ niynt,

for ioö fot at fvart Vlltiot-trå, o6h Mn 14 til

il Skilliiigs for lika mycket af Villkä Kersbårs-*

Irådet. Eh Bureau gjörd af fvart Valhiott, famt

befiageh^ öch forfedd med lås, tftåffings hand^

tag och alt tilbehof^ köftade är i^fi uti Phila-

delphia 7, 8, a to Pund i rchnfylvani^e

hiynt, (hVart PUhd räknades dfcft tiden unge-
iFår tiLf Plåtar) i döck Var 8 a jp tuiid dcit all^

ftiånnäfte prifet*
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Af alla dår i landet vildt växande Trån >lr
ack intet 5 fom fä långe och val behåller får-^

^en fom detta) ju åldre det blifvcr, fom håraf

ar arbetadt, dcfto båttre fer det ut^ Husge-
räds-faker^^ fom åro gjorde håraf, bonas gemen-
ligen eller pä vanligt fått ofvergnidas med vax,
at de en ån ffconare och mera glånfandc

For ofvannåmde dcfs nytta, ofverfores är-

ligen en myckenhet Plankor och Bräder håraf

til Europa, hvareft de vålbetalas* Detta år ock
til en del orfaken, at fvart Valnott år hår nu
mycket dyrare ån fordom. Flera Snickare for-

fåkrade mig, at det då inom lo årblifvit dub-
belt dyrare ån forr. En annan orfak til dyr-

heten torde den vara, at både vid Nybyggens
Uptagande, och eljes, dä man har brift pa ved,

detta Tråd ej altid fpares, utan tilgripes lika

Gomt fom andra. Jag var flere gångor på dc

ftållen, dår man ej lade annan ved på fpifen,

ån af fvart Valnot*

Nötterna åro runda fom bällar, ftorre Sn

dc Europeifkc, men mycket härdare, fäatman
nödvändigt måfte med hammare eller något an-

nat hårdt flä fonder fkalet, innan kärnan kan
fås ut* Kärnan ligger ock något mer inveck-

lad och på alla fidor med hårdt (kal omgifven,

ån uti de Euröpeifka: uti vålfmaklighet gifva

de näppeligen de fillnåmde efter: hvarfore dc

©ck nicd mycken begårlighct åtas.

Innan Éuropeerne kommo til America, vifs-

tc Indiancrnc ej ftort hvad mjölk var; ty dc

'fcudc ingen bofkap. Men de tilredde fig dock

cn art miolk på detta fått: Nötterna af fvarta

Val-
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nottråd ochHickcry (en art Valnot-tråd, hvar-

om (kal handlas, vil Gtjd, en annan gäng) fam-

lades, torkades, bultades fonder, kårnorna tit-

togoa, flottes londer til mjöl, upblandades mc<i

vattn , brukades til mat och dryck , da den u-

ti fotma och behagelig fmak foga gaf mjölk ef-

ter. Indianernc bctjena fig åu nog ofta af denna

Valnot-mjolk.

Af NottTkarnornapråfla$ en olja, fom fadcs

vara makalos, Ät fmorja på fara broft.

Både de dar i laniiet varande grå Ickornarn,a,

famt åfven Jord- Ickornar, famla om H5ftea

flitigt defla nötter, och fora dem i fma bon ekr
gommor til yintcr-fSda.

Med barken af Trådct, men i fynnerhif

med det fvarta och blota fkalct^ fom år utan pl
Nottarna, gifves ät ylle en bruiji f^i'g> fom cj

går ut.

Skalet omkring de mogna nötterna, medati

det ån år fårfkt, (vårtar händerna fä ftarkt, d|
det handteras , at fvårta^i ofta pä t eller 5 veckor
cj fuUkomligen kan aftvåttas^

Så for Npttcrna , fora fSr fjelfva Trådct^
och det tacka utfeendc det gifver med defs vidt

fig utfpridande grenar och Hora lof, planterades

det gcmenligeh vid alla gärdar : beiynnerligcn

tått vid deras mjolk-hus, på det deras ftoralof^

rika grenar altid flcullc låmna (kugga h forberof-

de hus i ty uti detta landet forvaras mjölken, un-
der den häftiga Sommar-hettan, uti färdeles dår-

til byggde hus. Nämligen, fom detta land år

anläggande i lynnerhet varit forgfållig, at få ca
god kalla, nåra til gården : ofvcr kållan byggdes

ct

man vid gårdars
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€t litet Ws af fteii^ päén tva fidor, hålfli

der Solen lag mäft pa, planterades et eller fler^ I

fvarta Valnot^trån , eller Vatten Bokar (Platanui ^

O.Gcidentalis) 9 hvilka våxa mycket häftigt, ut-^

fkjuta flera ftora lofrika grenar, tivarigenom erf

ftark (kiigga lämnas ät mjolk-hufet. Denfla fkijgi

ga och det kalla upvållandc kall- vattnet ,
gor^

* luften fval i mjolkhufet. Bunkar och andra kå^

Hl 5 hvari mjölken år filad, fåtVas lied uti fjelfT

va vattnet i k|il-rånnilen, hvilkct Sfi mera V^clé

per 9 at kyla mjölken. IbMd var fjelfva Kallaq

fåranad utom Hufet, men rSnntlen eller båckerr

lopp dock dar igenotti/ DejTe'mjSik-hus åro <)c It

til en del korteligen beflcrefna uti piin Ani?r-RcO
z. p. zz^.

pe Nötter, fom man i Norra America åmV
par at utplantera, lämnas at fitta fä långe på TrS^
det, tils de fjelfva falla ned. De åro dä gemen*
Jigen fullmogna. De planteras merendels ftraif

bm H6{l;ei% Men vil man Ip^ra: derji til värpii,

forvaras de i torr fand, i nagof fvalp rUm^ pä
det de ej mä hårfkna , och imijfla deras groeii3é

l^råft. Af årfarenheten har maq i Pennfylvanjen

och Nya Jerfey funnit , at vid deras plantefand^

år båft , at neäfåtta nötterna ftra^c, där Trådci
jflval beftåndigt ftå 5 ty om de forft nedfättas pl
en Kryddgårds -fång eller anna^t

. ftallc, ' och Ye«'

i3an flyttas, (ker gemenligen 5 i^t örn^n kallvin^i

iter följer ftrax dårpä, utdör ftorft^ delen at d$

omflyttade; men de, fom fått ftå oomf^dé^. gl

, j^tan ringafte (kåda val igenorrt vinterri,

De ivarta Valilot-trån, föni jag iipd^^^^^

jiSf,6tter hår i Pilland, hafva varit planterade d<^lis

I min Trägård i Staden, dels ^ti: l^ntiagen Ti4
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!Spfalo. De foita hafva varit nog kinkoga:^ c-

iticdaii jördiitön ej varit fådanV iöm de vela naf-

va, utan mera lagiåndt. Mcti dé fom blifvit fat-

te vid Sipfalp^^p^ hpglåndtf^re^ft^^^ i god fet

jord, hafva ej tag^t den minfla (kåda af nägon
winter,, ja ehuru 1760 ars \^inter var få ovanlrgt

kall, at dériafveri dödade ätfkilliga af de hår vildt

våxande^Tfåri^ '^hadé dock fvarta Vahiot- tråden

i Sipfalo ej ipiiifb olågebhct dåraf; hvarom
j

ock nåmnt i Kongl. Vetenfikaps Acad, Handling.

1 76 1, p^, ip 9ch folj. ite;m pt izp, i jtj) pch folj.

Men ehläm detta Tråd nu .h hår til mot f
alnars hogd, har det dock ej ån börjat båra

frukt.

.Af . Vid detta ^råds planterande hår i landet^kin

dock eti tvjfvejsmåt yppas. Af f6rega^nd(5 finn®^

at de under fä länga och heta Somrar, fom i

Norra Americaf dar de våxa vildt, ilåndigt åro^

fordra én^ ^anfttilig tid, innan Notternc hiima

i)lifva fulliiaog^ie : vära fomrar åro däremot pa
iäwgt nårjdjlfj^ långa öck^l hebi, fom de Arne*
ricajnflccj: .dlcfå^ toixie: det \^krA föga hop|>, at

4e t)&r1 kndet* itågonfin . kunna framflcafiu full-

mogna NftCeci ;HårtiLfc^iai-as :^at {bm de ^m&s^
val tok vårt Glimat , endaft de planteras pa tjen?^

ligailållen, fä vore det dock en anfenlig forbqn
ior ofs,! i- anfeende tij Trädet§ otäckhet och fiyt'^

ta til Snickare^arbeten, om vi in til defs plan-

terande hos ofs örulle vara nodfakade, at tkafh
,ofs Nötter från Norra America. Men fom fle-

ra utlåndik^, och åfven Norr^Amerieanfke väx-
ter hafva vi'ft, at de kunna fmäningom vänjas vid

vårt Climat , atde efter någon tids forlopp bor-
-^ja häfta med deras mognande^ » och cj fordra då.r'*

^ til
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til fedan få lang tid , fom då de forft kommo iit

i landet j fa har man ock all anledning at^ boppa$
det famma åfven af detta Tråd.

Rön om Kakelugnars fårbåttringy td

vmnandi af ren Varma ^ /

famt Ved-hefpdrmgi
Ingifvit af .

SAMUEL SCHRÖDER, i

Bergs- R4d.

Forbåttringar på Eldftåder, til. Vånings*^rums
upvårmande) hafva blif^it gjordcr ud efter

annan 5 och pä hvarjehanda fått, foimmiigaft uti

mffigt, at jåmte århäilandc af ren Varma, vinna

bcfpiaring i br|nfle. Dcffe omftåndigheter äro

ixdan och blifva for en framtid få mycket mcrä
angelägne, fom bdft på Ved, och i^famma nioft

:dyrbcten dårpå^ (ig foreter. Detta har redan for

-fl^ra år fedan gifvit mig anledning til tt Ron^
ifom jag funnit tjena til vcrkciip förbättring ^ b®^

fagde änlne^ men fom det ej annu hunnit blifva

.ailmånt, ehuru jag det på et och annat iHllc nytt-

jat, famt dåraf lämnat flere behörig; del, få h^
jag trodt mig hårmadelll bora det iamma upgiÄ-

r^ay Täfom jag det verkftåidt. :

Af ftadiga Jårn - plåtar förfärdigas ét R3r>|

-öppet i bagge andar och i mojcligafte måtto tått,

Ifamt af ca fädan Figur, fom Tab. III. Lit. A.
^itvifar ^ fvarande eiTiot fråmrc fidan af en KakeK
-Ägn,iJtiit/B^ifråiifpteu.up tilaff^^^ Detw
III R^t
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Ror giores fa, at den nedre öppningen C blir af
fex Tums diameter, och ta^er vidden fedan fmå-
ningom af, fa at den ofre öppningen D allenaft:

innehåller i til 3 tum i diameter, varandcs trcn-

ne knån päfamma Ror, E, F, G.
Dä Kakelugn iRummet upfåttes, muras det- ^

ta Ror in uti Kakelugnen inom den fråmfta mu-
ren, få at den vidare andan C går igenom Ugns-
b9ttnen, en half tum ut i et af främre Hornen.
Rloret följer fedan hornet tått åt up til affåttnin-

gen, continuerar under famraa affåttning, och
går vidare utfore in emot til hälften af det an-

dra hornet, famt går åndtcligen med den trång-

gre andan D til tre tums långd eller längre utoi^

Hornet, genom ct hål,fom gores pä et af Horn-^

kaklen. Med tvånnc Jårnhakar, foni inmuras
Vnder affåttningen på Kakelugnen, fiftes och
uppehälles Röret med mycken låtthct, och fy-

ncs ej Röret utan på Ugnen, undantagande på de?

enda Hållet, hvareft det går ut, fom fagt år.

Når nu på vanligt fått eldas i Kakelugnen^,,

händer, at luften i Röret ftrax blifver varm och
rarifierad , den yttre och kallare Luften finner

öppning for fig, tränger fig in i den undre och
vidare åndan C och l^*ommer varm ut genom den
trängre åndan D, hvilket continuerar il val un-

der päftående Eldning, fom fedan fpjållet år fkutit,

och fä långe någon vårma i Kakelugnen år qvar,

På den grund, at et Rum ej blifver varmt an-

norlunda, ån at Luften dåruti upvårmes, fkcr nod-»

vändigt genom denna inrättning , at Luften t

Rummet, fom ftåndigt circulerar genom Röret
upvårmcs häftigt, ochRummet foljakteligen blit-

ver varmt| ofta innan Elden hunnit brinna ned,
E hvil-
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hvilket vid många tilfållen år en ftor formon. En
annan formon år det, at härigenom vinnes den rc-

nafte varma fom åftundas kan^ Och hvad Vcd-
befparingen angår, få år den oetmofåjelig> ty
emot det, at Kakelugnar på vanligt fått ej up-
vårma Rummen annorlunda, ån genom den hetta

Ugnen omeddbarligen gifVer ifrån fig, hvilket

gårlångfamt och fordrar ftark Eldning, få up-
vårmes Rummet hårmedelft: fort, jämnt och med
fä lindrig Eldnings atjårn- röret hinner blif-

va varmt, få at uti et medelmåttigt Rum, dar

dageligen mafte eldas, man fåkert genom denna
lilla och enfaldiga inrättnings fkulle kunna räk-

na på en befparing af en famn Ved om året. Af
hvad värde en fådan befparing ärligen IkuUe blif*

va ofvcr hela Riket, eller allenaft i Refidénce-

Staden, fom innehåller få många tufende Eldrum^
år då lått at finna* Blifver värmen i Rummet for

ftark, fom låtteligcn händer, fa kan den mode-
reras med et litet Låck af Jårn-blåck eller Mäs-
fing, fom kan tagas afoch fåttas pä opningen D«

Sluteligen bor jag ej undgå påminna , at den

nu upgifne inrättningen ofelbart ikulle kunna för-

bättras och uti flere omftåndigheter göras fördel-

aktigare, dels igenom Ugnars bjggande och in-

rättande enkom til detta ändamål , kvilka kunde
blifVa långt fmärre och mindre Vedodande ån dc

vanliga, dels med Roi^ gjutande hårtil af Tack-
järn , i annan form och af mera varaktighet ån af

Järn-plåtar^ Imedlertid och til defs vidare for-

båttrmgar blifva utrönte, kan foregående med
ftor formon och ringa koftnad. nyttjas.
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Ärliga Silfver-tilverkningen

vid Sala Grufva^
Sdfim den ifrån äldre til närvarande tid

finnes anteknad*^

Upgifven år i7^f 5 gf

ABRAH. ABRAHAMSSON HiJLPHERS.

Som det år en angelägen del af Hushålls - Ve*
tenfkapen, at känna Landets hvarjehand*

Produfter til deras mångd , och Berg-verken i

vårt Land gitva de måila och redbarafte s få lärer

Kongl. Vetenftaps Academien ej obenäget upr
taga följande Fortekning på årliga Silfver-tiiverk-

ningen vid Sala Grufva, for få många år, fedaa
1400, fom man kunnat århall? underråttelfe

om*
Denna Grufva, hvilken i fordna tider va-

rit Rikets fornlmfta Skatt -kammare , har väl
t de fenarc mårkeligen aftagit> men år lilcvål

ånnu en fortråffeiig L^lndets egendom, emedaii
cJårutur årligen uphåmta^ några 1000 Tunnor
xmi' och mindre gifvande Malm, fom, utoin
en myckenHet Bly, frambringa flerg huadrade
lodige Mark Silfven

Uti flera utkomna Skrifter^ fårdeks uti
den af Direå:euren Olqf Grau utgifna /r^/-
mmlmds Mejkrifmng ^ ifrån fidaii %%z tTl 24^, fin-
nes en ^omftändeiig beråttclfe ^ om Grufvans
fordna oden; huru hon i Stuhaehes och
Gustafs tider varit måft lomnde, och jåmvål
fedan mi^r^ndels gifvit vackert; , faft in anfen^

* ligen
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ligen mindre 5 med orfakerna til dcfs til -* och
aftagande* Dåraf fer man ock , huru Grufve-
driftcn undergått flera omlkiften^ i det arbetet

vifTa tider drifvits for Kronans enfkilda raknings

andra tider åter af Arrendatorer^ men numera
fortfåttes at^et Bolag, beftående af zoo Lot-
ter, for Bergslagens rakning, enligt Kongl.
Majrts ytterligare Transport af ar 174I5 emot
Tionde-afgift och flera beting, fom uti famma
befkrifning nämnas.

Men råtta Qyantum af Grufvans årliga af-

kaftning i Silfver, har hårtils ej i någon tryckt

Skrift blifvit anfordt. Nu, fcdan Fahlu eller

Koppar, ifrån är 1635 til och med 1761, fin-

nes införd uti min, år ij6Zy utgifna Dag -hk
å/ver en Refa genom Dalarne ^ fidan 410, har jag

trodt, at Sala Grufvas Silfver-tilverkning åfven

förtjänte blifva allmänt bekant. Dårföre, fc-

dan jag, igenom Herr Bergmåflarcn And.
Betländers benägna biträde, haft den for-

mon, at fä affkrifva en Fortekning på Silfver-

tilverkningen for få mänga ärtilbaka, fom den
hårtils kunnat utforikas > har jag nu bordt den-

famma här hos upgifva,och därvid allenaft bi*

foga följande anmärkningar.

1:0. At den, ifrån år ifo6, är grundad
dels på gamla fåkra Handlingar utur KongJ.
Cammar - och Bergs - Collegicrnes Archi-

ver, dels på Documenter och Råkenfkaper,

fom i Sala äro at tilgä. Men tilforne eller pä
1400 åratalet, är vigten anteknad efter fram-

ledme Bergmäftaren Ranies upgift, fådan foni

Han den kunnat ärhalla ifrån Liibeck. i

Grufvas ärliga afkomft i
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i:o. At Fortekningen pa 1400 och ifoo
ara- talen år ofullftåndig, i det tilvcrkningen

for flera år falcnas. Någrc hafva val varit af

den tanka, at flera års tilverkningar ofta blif-

vit fammanflagne til et, få at, faftån alla åren

ej nämnas , flcuUe dock allas tilverkning vara

härunder begrij)en j men om man- ån (kulle

medgifva, at fadant en eller annan gång Itedt,

fynes dock hogft fannolikt, at tilverkningen

merendels, om icke altid, varit for hvart ut-

fått år fä ftor, fom upfatfen vifar; ty man fin-

ner ofta, flera år å rad, ungefärligen lika fl:ort

Silfver-Qyantum for hvardera året.

3:0. At vigten for fcnarc tider år utfått,

fåfom den vid Kongl. Myntet blifvit anteknad,

uti hela Lodige Mark 5 men at jag, for kort-

hetens flvul, uteflutit Lod, eller delar af Mark.
Pock har jag fammanråknat Lod - talen for

hvafje fo är, och vid flutet tillagt få mänga
hela* Mark, fom famma fo års Lod-tal utgöra,

4:0. At orfakerne til Grufvans af-och til-

lagande bördighet, beftåcnde uti olyckliga Ras
eller andra i Grufvor förefallande håndelfer,
eller ock uti nya Orters och Grufvc - gångars
oppande, m. m. förtjäna at låfas uti ofvannam-»
de IFdJlmanlands Befkrifning*

^

ff.-o. At fom Grufvan hårtils ofta aftagit,

men äter något repat figigen, fä år både hopp
och anledning, at Hon, genom Guds vålfig-

nelfe, kaSi åter blifva mera gifvande, ån hon
nu en tid varit j famt at flera dylika ymnighets
Källor torde hår i Riket vara til finnande, dem
Forfynen befpar for våra efterkommande-

9 E 3 Sala
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Saia Silfvef-tilverkning*
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Oni nu hår til låggas de hela Mark, fotn up"
fcomma af adderade Lod, eller Bråk af Mark,
nåiBligén ifrån 1 f06 til iffo -

ifnån tffi til löoo -

ifrån 1601 til 16fo
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ifrån 1 70 1 til i7fo -
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SI hafva på 17 år> imellan 1400
I j-oo, blifvit tilverkäde -

ip år, imellan ifoö och iffo -

2,4 år, imellan I5fl och 1600 -

pä 42 år, imellan 160 i och löfo -

på ålla åren ifrån 16 fi til och med 1700
likaledes ifrån 1701 tiFoch med 175*0

famt pa 14 år, ifrån 17^1 til 1764 •

pa
pa

4 Mark*
6

zi

24
6
låd. marlc.

och

344675
ibjs>6o

Si $46
210127
77060

och läkdcs, på ziö år , en Summa af i,i
3 i/Ood*

Ville man^ for de är, pa hvilka Grufvans
ifkaftning ej finnes antekiiad, antaga, at den
varit ungefärligen lika med de nåft forcgäcnde

och följande årens, hvilket jag anfcr for tro-

ligt, lä har hon gifvit årligen, per mediuni,

fåfom följer. Ifrån
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Ifrån ar 1400 til ifoo, vid pafs - - 17176
T - ifoo til iffo .

- - 18 141
- - iff I til 1600 - - 4498
- - i(5oi til !(5fo - - IP41
- - löfi til 1700 * - - 4iot
- - 170 1 til I7f0 * - - if^i

och ifrån !7f I til 1764 - -

Denna fammanråkning^ fom blifvit gjord med
all noghet, underkaftar jag likväl deras granfk-

ning, fom redan aga eller hår efter kunna år-

hälla någon viflarc famling och underråttclfc i

detta åmne.

FÖRSLAG,
j^t förbättra Alun ^ luttrtngen j

af

TORBERN BERGMAN.

Alun- 1ilverkningen i Riket förtjänar uran

tvifvcl mycken upmårkfamhet. Dctrst

Salt år oumbärligt i Medicin , i åtfkilliga Kon-
fter och i fynnerhet Fårgcrier. Malm felas ofs

icke, fä at vi, om fkogärna tilftadde, borJe
kunna forfe ftorre delen af Europa med denna

. Vara 5 men fom torf och ftenkol fåkerligcn fin-

nas, når de nogarc ån hittils efterfpanas, fä

tyckes Alun-tilverkningen ånnu anfenligen kun-
na utan Ikada förökas. Ja, §elfva Skifern kan
merendels nyttjas til kokningen»

Jag har haft tilfålle, at närmare låra kåi:-

. na de flåfta Alun -bruk i Riket, och fom d©

Ef Chc-
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Chemifta anmärkningar, hvilka hårunder fore-

fallit mig, icke torde blifva aldeles onytti^e ,

fa har jag bordt upgifva dem , fäfom anledning
.

til förfok i ftort. For denna gängen fkaLen-
'

daft, raffineringen eller Alun - luttringea blifva

mitt åmne»
Det har långe varit i bruk , at rena Saffian

eller Alun, fom fäs efter forfta kråmpningen,
medclft tilblandning af nägot Alkali- Forr nyt-

tjades hartil urin, men nu år det merendels af-

lagt, fedan ärfarenheten lårt, huru ringa for-

men häraf vunnits^ Utomlands brukas nu me-
rendels lut af något faft Alkali, undantagande
vid Tolfa, ej långt' frän Civim Vecchia, hvaråft

den fä kallade llomerfka Alun tilverkas,^ hvil-

Icen,rarom aldeles. jarn-fri, ingen: tiUatts behofver.

Man loar trodt , at dä Alun och gron Vi-
ftriol voro uii famma folution inblandade, (kul-

le genom alkali jårn -jorden kunna fållas, utan

alun - jordens angripning. Geoffrois {a) och
alla fenares mig bekanta affinitets- taflor, fkyd-

da denna villfarelie fom åfven .hos. namnkuani-
^ga Chemiiler intil våra tider bibehaliit fig (^).

'\å) Mem. de TAci d^ Scienc. a jParis

\kS Macquer, Ghymie Praéllque tpm, L f. 21. II

y a toujours ,avec TAlun unc certaine quantité äe

Vitriol GU d'autres matieres falinés 'rninerales
,
qui

font obftacle a fa cryftallifatlon & Tempechent d'etre

pur. Ceft pour en feparer ces matieres
,
qu'on

mele daiis les eaux chargees d'alun une certaine

quamité de leffive d'alkali fixe, ou d'arin€ putre-

fiéc, laquellé contient bcaucoup d^alkali volatiJ.

Ges alkalis ont la propriete de décompofer tous

les ftls neutires
^

qtji ont pour bafe une terre abfor-

bante ou une fubftance metallique, & de décompo-

fer plus facilement ceux^qui ont pour bafe une fub-
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Medelft et ringa forfok kan man låtteligen

^fvertygas om oriktigheten håraf. Alun öCh

f
gron Vitriol uplofas tilfammans i et glas vat-

:ten, och fedan drypes lut af alkali fixum ve-

fetabile efterhand dåruti^ fä lårer ogonfkenligen

nnas^at jårn- jorden forft: fälles, och fom den
hår til fårgen vilar fig gron ^ år det fä mycket
lättare, at fkiijä den från alun fjorden, fom år

Jivit. Denna fenare angripes icke forr ån all

jårn - jorden blifvit nedftortad, hvilken i följe

öåraf kommer under den hvjta^ Således år det

omojeligt*, at genom alkali fria cn alun-lut i-

frän inblandad vitriol^ utan' at tillika f6rft6ra

Hill alun.

At alun-lut gemenligen bcfvåras af fetmä>

Ifvcn ock underftundom af ofverflodig fyra , år

vål bekant* Hvardera af defla omftåndigheter
' -år enfam i ftånd at hindra cryftallifation. Ehu-

nu alka.li icke formar rem luten ifrån Vitriol,

fä fynes det dock nödigt tfl fetmans upfupan^
.de, och den ofverflodiga fyrans måttandey pen,
om faken nogare betraktäs, torde annan' ^fltit-

•

•

' ^ - ..'^
-

'

^

•-I (kts

ftance ftietallique,que ceux dont la bafe eft terrei^fe.

Ils doiyent par confequent, ii" on en mele dans arie

liqueurV qui tienne en diflTolution Tune ou l^äiitre

efpec^
;
de ces ; fels

,
decompofer celui , dom ia' bafc

cft ^)etalliquc, pliitot que celui dont la bafe eft tcr-

teufeVC^ert ce qm arrivc dä,ns utie diffolution d'alan
& de vitriol; lä partie lii^tallique de ce dernier e£
feparé de fon acide par les alkalis

Mais il faut ävoir attentioti^d@^4ie pas ajouter uné
trop grande qiiantité : autrenient tom. ce qui cxcede-
toit la dofe iieceffaire poiir decompofer ce que la

liqueur connent de vitriolique, agiroit fur Talun &
le decditipoferöit auffi. Likaledes C. E. GELLERf.
fe MetalU Chimie fid* 190,. at förtiga fiere,
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fatts upkomma. Genom tilblandning af alkali

upkommer medelft förening med fetmän et fap-
artigt våfende , fom i vatten låtteligcn uplofes-

Således i ftållet for en fetma ^ fom förut endaft

var i vattnet inblandad, får man den famrna
uploft, innerligen förenad med vattnet , och uti

hela mafiaa kringdelt. Vid kråmpningar ingår

den ock verkeligen uti cryftallcrna
, hvilka, e-

huru de i början fynas klara och rena, dock
efter en tid gulna af den hårlkande fetman, fom
finnes uti deras fammanfåttning, hvaruppä jag
fedt åtfkilliga tydeliga prof.

I anledning håraf tycker jag mig aga godt
fog, at anfe tillåggning af alkali vid alun- raf-

finering både fäfom onödig , och i vifTa hån-
delfer fom flcadclig. At, den förutan, ingen
^od krämpning kan århällas, ftrider få vål emot
4t{killiga af mig anftåldta forfok , fom emot til-

^yerkhings - fåttet vid et eller annat Bruk, hvaräft

ieke .det ringafte ftlkali tilfåttes;

- : Alun - luttringen behofver i fynnerhet hos

.ofs hjelpas uti tre omftåndigheter :j

i:o. At fränfkilja alt vitriolifkt, hvarigc-

nom Svenfk Alun flcuUe blifva mycket båttre,

ån den Romerfka, fom ofta til mer ån ^ af fin

tyngd beftår af jord^ hvilken, emedan allenaft

cn kråmpning anftålles, icke hinner frånftiljasi

z:o. At borttaga fetifian, fom, utom hin-

der i cryftallernas anfkjutning, gor :5elfva Alun
til Fårgcrier och andra behof odugelig*

3:0. At måtta en ofverflodande f)^ra. Det
år bekant, at Alun uplofes låttare uti vitriols-

iyra, ån uti vatten , ofch år fåledcs icke fvärt at

nnna, hvad hinder en ofverflodig fyra åftadkom-

mer vid kråmpningcn^ Eftei:
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Efter all anledning 5 beftär Romerfk Aluns

fSrtråjffelighet dåruti, at hvarken cryftallcrna,

eller den inblandade jorden, vifar ringafte fpar

'på jårn , hvaremot all Svenfk dåraf år fmittad.

Det år fant, at vid Garphytte nya Alun-bruk

en jårn - fri Alun blifvit tilverkadj men tiden

må vifa, om det framdeles och i ftort låter

gora (Ig : mig forefaller det åtminftonp ånnu
tvifvelaktigt.

Om Alun och Vitriol finnas uti en lut,

fom kokas til den ftyrka, at et tårfkt agg dår-

uti flyter, och denna vederbörligen fattes til

cryftallifation 5 få befinnes, at nåftan all Alun
inom dygnet anfkjuter: men ehuru defTa cry-

Haller verkeligen hyfa jårn, lä mårkes dock in-

fen Vitriol anCkuten, utan måfta delen dåraf

nncs uti luten, och kan icke fatta fig, innan

ftorre afdunftning fkedt. Såled(^s fkulle genom
flera uplosningar och kråmpningar kunna vin-

nas god Alun, hvilken utvåg ock verkeligen

brukas på några flållen, hvaråft alkali funnits

ingen ting uträtta* Härvid år dock nödigt, at

icke luten for långe får flå qvar ofver alun-

cryfl:allerna,ty i fall at fyran icke ofverflodar, få

fåtter den uplofta Vitriolen et gulbmnt Slem
(m^gma) , fom icke litet fkåmmer. Den vanliga

Icråmpnings - tiden kan ock få mycket fåkrarc

forkårtas, fom inom få dygn all god Alun fatt

fig, om luten annars år ricktig.

Forfla kokningarna om Våren gifva ge-*

menligen vid våra Bruk , den båfla och renaflc

Alun, men genom ouphorlig famling af qvar-
lefvor uti moder -luten, blir den alt mer och
mer oren. Det vore då långt nyttigare, at

når
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når luteii til en vifs ftyrka blifvit vitriol-Iial*'

tig 5 låtta den pä Vitriol och börja en ny a^,

lun- kokning. Halten kan tånnmeligen noga^
genom et lått forfok utrönas; Genom defla ut^

vågar fkulle jårn- halten, om icke aldeles for*

fvmna, dock anfenligen forminfkas: men fom
hårtil förlorades mycken ved, tid och dags- ver-'

ken 5 iä har jag forfokt en tilläggning, fom ic-*

ke älienaft: llarkt drager til fig fetma och bry-^

ter ofverflodig fyra, utan åfven nedftortar flarn

och det fkadeliga vitriolifka flemmctf Detta
forenadt med ofvananforda medel, (kulle efter alt

Utfeendc upbringa vår Svenfka Älun til mifen^

lig godhet, och formodeligen val lona fig. Sa-^

ken bcftär dåruti, at tillåtta en ren lera. Den^
m genom vårman kringdrifven i luten, tager

med fig under ned^unkandet fetma, flarn och
vitriolifka flemmct^ Öfverflodar fyran > få har

den hår et åmue at angripa, fom uplort alftrar

ny Alun och dymedelft förökar mångden af

detta falt. Man kan icke nyttigare använda
denna annars fkadeliga fyran, ån til alun-mång^
dens förökning, i det fl:ålle, at når hon måttas

med alkali, alftras Tartarus vitriolatus, Sal mi»

rabile Giauberi, Sal ammonicum fecretum el*

ler andra fråmmande falter, efter den alkalin-*

(ka tilfatfens olika befkafFenhet* Koks - falt

,

Phosphorifli:t falt, (fal microcofmicum)^ m. m^
finnes ock ofta ibland tilfatferna och blandas

in med Alun, Defsutom forftores mer eller

mindre af ijelfva Alun, om det ringafre mera
tiHåttes af alkali, ån det, fom behofves til fy^

rans mattande. Med leran behofves icke den

granlagenhct. Något for mycket gor ingen
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ftada. I de fmä forfok jag anMldt, år Colnifc

eller pip-lera brukad, men jag har icke fl:al at

tvifla om lika framgång med annan och kalk-

^fri lera. Tilblandningen tyckes bcqvåmligaft

fke pä dq^ fått, at leran i vatten val upblötes

och kringrores, hvarefter, fedan det grofvalxe

ijunkit, den tunnare lervällingen (las uti lutcn,
'

hvilken efter en liten Hund afloffas, at rimna

til kyl-faten, och fedan flammet fatt fig, årid-

teligen til^Saffians- karen* Ärfarenheten mä af-

gora, om icke genom i akttagande af hvad an-

fort år, Saffian torde blifva fä god, fom en
gång lutrad Alun, och fåledes om denna Saf-^

fian äter uploft, och ä nyo renad, icke ficLiUe

lämna mänga gånger båttre cryftaller, ån van-
ligt år, och det med lika mycket ved, famt
utan forluft af tid eller arbete. Utofningcn i

ftort tyckes blifva ganfka lått , men torde ån-

dock genom vanan kunna ut foras med rnera

vighet, ån ofvanfore år föreOcrifvit,

Når alt vederbörligen ofvervlgas, låre r åf-

ven tydcligen finnas, at theorien härmed noga
fammanftåmmer. Det bevifes i Chemiem, at

Alun beftår af en ren i vitriol-fyra uploft lera^

Om dårfore luten pä fyra ofverflodar, lårcjr den
n^pligen fördelaktigare kunna brytas, ån g;€nom
lera, fom medelft tilhjålp af vårman mäft:e an-

gripas och til Alun forbytas. Vidare år af
klara Ron och forfok oftridigt, at lera ftarkt

drager fetma ät fig, fåledes maile den med följa

defs fjunkande partiklar. Den tjånligafte l.eran

tyckes bora vara något mager, pä det fet:mån

defto fnälare mä upfupas: Kalk -fri, ty ehuru
kalk vål kan håfva ofverfiodig fyra, fä uplfcom-

mer
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mer dock tillika gips eller felenit 5 fom fcder-

mera 'med fjelfva Alun inblandas > och i fall

ofver måttnings-pun£ten tillågges, forftores åf-

yen fä mycket af Alun: jårn-fri, emedan det
juft år denna oart, fom

j
lynnerhet^fkåmmer

vår Svenfka Alun. Det år lant^ at ]årn-jord
Lidar vid de flåfta af vara ler- arter ^ men den
år icke altid jåmt inblandad, utan hår och dår

uti gulaktiga körtlar, hvilka under lerans fon*

delbrytande med knif vål bora frånftiljas, ty

genom vaflcning kan allenaft fand och flika åm-
ncn affondrab\ En til närvarande åndamål god
lera bor fåledes icke fråfa med fked-vatten, kan-

nas något mager imcUan fingrarna, och vara

hvit, eller åtminftone hvitna, når hon brånncs.

Om man behofver eller äftundar lera, fom år

berofvad fetma och fyra, kan fådan låtteligen

århållas genom alkali(k lut och dårpå följande

tilråcklig utlakning med rent vatten. Tilnår-

varande behof år utan tvifvel den tjänlig, fom
brukas vid Sockerbruk, til Tobaks -pipor och
hos Krukmakare, under namn afEngelfkt hvjtt-

ler, men jag har åfven goda anledningar, at

flere och Svenflva arter kunna nyttjas, hvarom
cn annan gäng omftåndeligare fkal handlas*

Anmdrknmgar ofver detta Får/lag
^

af

JACOB FAGGOT.

Vid ofvervågandet af föregående Forflag til

Alun-iuttringens förbättrande, fcr man med
noje,
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jioje, =at Auftör vil beröoda %: ihéd ét goro-*

jnål, fom ho$ ofs lipger i mycket lågervaUi

ipen héhofver rått fa vål hjålp, fom nägan an^-

nan Berg5^ manna handtering.. Han lårer ock

vara den férfte^ fom blifvit varfe, eller åtmh>
^om fo.kt at Publice uptlcka, hvad olågenheter,

fpm almi- tilverkningön.vidloda, och huru Haii

farmoder;, at den famma kunde i dep mafta

bota?,

Det fynes likt , at våra kåckg Ghyrjiici och
jBergsmIn icke Haft tilfålle, at fåfta fin up»
fnärklimhet på den tilverknings -procefs, i heli

fin vidd 5 fom af en flump ofyas vad de Sven*

fka AJun- bruken faft han , frafi början til flut^

behåfv^r både ändring och förbättring,

Af denna Proceir^ri kommer det maft^ ^at

var Alua år blandgd rned Vi^Stril och jårn^ famf

^bcfvårad med annan flarn och orenlighetj fom
gor honom odugelig til åkta Fårgerii^r, Dar*
foi^9 år ock både for fyart och nåftgn for ient^

at bärtt?ig^ flik^ oa.rter, eller pr^ciphcra deni

fråii Alunen, dä han fkal krämpas ellef luttras>

Auctor har altfå rått dariiti, at en Solu»*

tion Af Alkali fixum^ aldrig kan falla järn-jor*

den, fom finnes uti en med Alun och Viärii
bUndad våtflva, utan at tillika medtaga Alun»?

jorden^ ftmt fåledes dels minflca Alunens an^

flvjutning j och dels vånda honom til et ^^m?^^
dium.

Det forfok , fom Auftor gjordt med til^

fattning af Colnifkt l^err vatten, och at den
Jeran, vid fitt nedfjunKande^ tagit med fig vU
friolilk flarn och fetmg ur folutionen, år rått

ftrtigt> men det torde ej vara få vifsf ^ %t Svenfk

{
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och kalk -fri lerajfkuUc efter Auftors mening,
gora det famma. Ty fom våra Ler - arter

,

hvilka ej äro alkalilka , innehålla både fyra

och jårn^ fä år til förmodande, at tilfatfen af en
flik Ler- välling, (kulle ej gora något godt.

Dårfore fynes det likare, at våra leror,

fom fråfa med furt, och likafom Colnifk ler,

cj innehålla något Alkali fixum, torde något
kunna måtta den ofverflodiga fyran, fom fin-

nes hos vår Alun, och utur Kråmpnings-ellcr
Lutrinps - koket , taga med fig någon orcnlig-

het, da hon fjunker til bottnen: hvilket vore
vårdt at forfoka.

Men denna och dylika tilfatfcr blefvc onödi-

ga, om de fel någonhn kunde andras > fom vid

Alun -bruken begås, dels i byggnaden och (kif-

rens roftandc, dels i lut-gorningen, ja, i fjelf-

va kokning;en, och få vidare- Imedlertid gifver

Auétors forfok mycken anledning, at af honom
hoppas något mera godt i detta åmne* Och
fom de felaktige Procefferne vid gamla Ver-
ken, fent eller aldrig låra ftå at andra 5 få vore

det onfkeligt, om något medel kunde yppas,

fom vid deras Kramp -och Lutring, ville fria

Alunen från fin måfta flarn och oreniighet»

Auftor nämner ock, at en järn -fri Alun
blifvit tilverkad vid Garphytte nya Alun-bruk,

men år med fkål ovifs, om fådant har beftånd;

ty det år bekant, at de andra Verken hår i

Landet, hafva åfven århailit jårn-fri Alun af

deras forfta tilverkningar» Men om Proceflen

vidaix handteras vid det nya, på famma fått,

fom vid de gamla Verken ^ få år det helt få-

kert, at Garphytte Alunen blifyer framdeles

åfven
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Sfvcn få vitrioliflv och jårn- haltig, fom den
ofriga : hålft {kifern vid detta nya Verket
Ir af famma art, fom vid de gamlav och falt

den hitkomne ftcnen år mera rik pä Petroleum,

ån Alun, få finnes åfvcn^ at ftenar, uret och
famma brott, pä andra Milen, åro lins inieUan,

i den delen, af nog olika innehåll.

mmmmmmmmmmmmm
T^dldggnmg uti föregående Ämne^

ANTON VON SWAB.

Jag
har med fårdeles noje genomlåft Herr

Bergmans väl utfinnadc Forflag til Alun-
lutens renande, och onfkar det må äftadkomma
den därmed påfyftade nyttan i ftort, pä de ftäl-

len, hvar det behofves.

il: Romcrfk Alun, fom tilvcrkas vidTolfa, i

granfkapet af Civita Vccchia, är oftridigt den
renaftc^ Malmen år hvit eller ljus- grå, til an-

fecnde fom Kalk-ften, fri for järn och bitumen
eller berg-fettmaj men mäftc dock brännas i

runda ugnar eller gropar, fåfom Kaik, med un-
derlag af ved, at ^kilja den vid defs gluten,

fom gor, at malmen rå ej har minfta fmak af
Alun. Efter calcination, utlägges den i aflånga

högar, längft in vid därtil gjorde vatten -fum-
par eller grafvar, begjutes dageligen vid pafs

i 40 dagar med vatten, til defs malmen vit-

trar, faller fonder, och gifver dä ifrän fig Alun,
hvars fuilQudne lut, utan nederflag eller vida-



tt ömgårig, fattér firäxt renä tryftaller^ Rö-
iticrfk x41un vifar ej minftä fpår af jårnj fnen
förtjänar uiiderfokning^ i änfeehde til dfefs pä
rodt ftodande tärg y med hvilkeii den i ytan

^

anloper^ då den far liggä^ och aldeks liknalf

den iaf diluerad Kobolt ^blyte eller böÖag Up**

koiUttiände rödn^deil. ,u-Aå^ u:j\^

Vår Svénflcä Aiun^malm beftar af ert

fvaft Ler- fkifer med bergJettHa Imbibérad ^

fom jårhte Vitriol-fyfa innehafver mer eller

tnindre, S^afvel-kis, och irnäfte i fluten eld en
låil^ tid roftas, fä at det brånbara åmftet; ut-

i^oftaS^ innan ger AlUn ifråii fig vid lut-

tringén. Jårn - Viuiolen följer med Alun ifrån

borjart til flut "och in i fiftå raffiftädenj ty

Aliin aiifkjuter forft, och jårn^Vitfiöléti blifv^éf

i moder - luten ^ hvaraf håiidef ^ at dä mode*^
liitén går in ifrån en ijiidning til den andra j^»

iöäfté Aiuii ju längre blifvå defto nier vitriolifbi;

Jårri - vitriöl röjer fig i Alun , då uti défä

Solutiöri hålles et infufnili adftringens^fåfom at

Gall-åpplé^ Mjolöh-risy^^^ m. Soliitiöö:

fvarthär då ftåfkt^ och en fådan Alun år^otfjån-

lig för hogå tåfgoir, fom därigenom fordunkläS^

/ öäfphytte Aititl af forftä tilverkiiingeifi haf

iag funnit äldelfes fri for jani- Vitriol. Jag har

haft den Nåden, ät itifér "Håns KongL liöghet

K.rön-Pfinfen ^ ta i KongU Bergs-Coliegio vi-

fä I låt iiår Alun af ällMn Svehik^ tilredtting

feed ädftringentief fvartnade, föm bleck
|^

be-

Hötl déii ifrån Garphyttan^ utan ändring af

fåi^géti^ åfVen få Vål^ foto Solutiön äf den Ro^
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Jag har dårfore rädt Garphytte agaren ^ at

koka och hälla fårfkild 'tilverkning af defs

ihalm, utan tilfats at nägon moder- lut ^ eller
^ at atminftoné e| tilblandä nägot dåfaf längre,

kn til defs tnan af f6i?fok'i fmätt finner Solu-'

tion börja mörkna och andra fig for ådftrin-

gentief.

Möder-luten efter dennä forlia cfyftallifation

kan fårfkildt förvaras > och fedan medtagas i den
allmänna tilverkningen, hvar det ej ankommer
på jårn- vitriols inblandnmgeh, forh til mänga'
bruk och de allmånnafte fårgorne ej gor hl*;

gon (kåda* r:'
'

. Pri/et bor i^egléraS eftct Varans godhet,
0cH den Ixhaftéj fom i^^^ orter éljeft

mäft*e ihforäs, i pföpöition betalas båttre.

Men utan dehna fordgtighct fruktar jag 5

at man' frarndeles får åfven fä vitriolifk Alua
vid, Garphyttän^ föm vid ,de ofrige iVlun^ bru-
ken; ty eh fin och innerlig kis; - inblandning i

Ikifern låter ej hår mindre ^ åil aimorftådes. Uti
fciodéi* "iuten lemha jårn - vitriöleh*

: Hyäd råhgär dén få kallade (cmm i Akn-
iuteiv, hvilkén vifar fig likafötti fet och fmor-
ji^;^ famt hindrar /cryftällifatioh, få lårer den
fått ham^iet: af likheten til anfeendetj tnen foga
hafva tner infl^mmabilc^ hos fig> an vitriol-ol-

janj hvilken ehuru hoji. per.analögiam tår heta,

olcum , doek intet brånbart innehallei\

Jårn^Vitriölens ärt år, at vid hvar uplos-

mng låtä .iiågot af defs jord falla- Därigenom
blifver én del af fyfah ledig, hvilken*, fom
iiy fs år fagt, hindrar cryÄalliliationi Til denna

F 5 fyrans
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fyrans måttande^ förmodas Herr Bergmans
upgift i fynnerhet tjåna.

Den gula färgen i Alun år jag benägen
at anfe for intet annat^ån en fin terra martis,

fom ej hunnit fätta fig innan Alvm fig cryftal-

lifcrat^ Hon befvårar måft Cofvcrs Alun-bruk,
i hvars Skifcrs klyfter én fin ockra år inblan-

dad, fom fvärligen ftär at fränflvilja, ehuru A-
lun undergår 2 raffimader. En mindre inkok-
ning af luten, innan hon ftålles at anfkjuta^

eller upfpådning med kalt vatten, få at flarn-

men far tilråckelig tid at fatta fig for cryftal-

lifation, torde hår gagna något.

I ofrigt finner jag detta åmne af Herr
Bergman få grundeligen ' utarbetat , at jag

for min del ej har något vidare at tillägga.

Jag onfkar^at beftcrifning af HerrpAGGOT
om SvenOca Alun-tilverkningen, genom trycket

mätte göras allmän.

En man af Hans infigt och årfarenhet,

fom {jelf lagt handen vid dylika inrättningar

,

kunde gifva båfta underråttelferne och uptäcka
brifterne.

Än får jag lägga litet hårtil. Jag påmin-

ner mig, at vid något af de fmä Alun - verken

i Heflen, hafva fedt Alun kokas med torf-jord,

utur hvilken åfven Alun lutades y men genom
bränningen under pannan i öppen eld förlora-

des mäftadclcn af Vitriol-fyran, fom med phlo-

gifton volatiliféras i fä at pä x-lluil af afkan foga

var at räkna.

Med en fet Skifer, fom den vid Garp-
Hyttan, tor det båttre lyckas, få at den forfl:

kan gora tjånft fom bränfle, och fedan fom malm.
Mig
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Mig år cljefi: et lager af torf bekant, fom
jag' funnit i Skåne och granfkapet af Stenkols-

verket. Det beftär, jåmte torfvcnjaf Haflel-

nocter, halm - fträn och blad, til någon del med
cn hel fin kis- hinna ofvcrdragne* Torfven år

rik på Alun, men ej ofver 6 qvarter bred och
man taklien, med lofa jord-hvarf betåkt^ fä
at til defs uparbetan^e mycket land fkulle up*-

gråfvas och jord rymmas, hvilket ej ville lona

fig-

Imedlertid tar n?an anledning af hvad här
ar fagt om alun- haltig torf, at befinna, huru-
vida våxter torde med tiden förvandlas til lerä^

och hon äter lemna fin jord åt vi-

triol- fyran til generation

5if Alun,

FÖR-

i
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KONGL. VeTENSKAPSt
ACADEMIENS

HANDLINGARt
APRIW6, Majus, Jvmvsf

Åf 1767.

Herr OLOF ACREL, M, B.
jProfeflbr, Rcgem. Fåltikår vid K. Ad«ls ' F^nftr?,

D n myckna Rok, fom tn del af Sömtna*
ren fotledet är 1705, upfyldé Jnften 6f»

ver hela vår Nord , gaf anledning t-il aU*"

mån forundran och efterfrågan | hvarimn den
G jfen^gi-
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kunde leda fitt urfprung^ Kongl. Acädemien
anmodade då nagre Defs Ledamöter , fom viftas

i de Landsorter ) hvarifrån Röken formentes kom*
ma^ at meddela fina anmårkningar och tankar

dårom. TheoL Pröfeflbrens vid K. Academien

i Abo^ Döft, GadolinS v famt Lefto-

rens vidHernofänds Gymnafium^Herr Doft^Gis-
tER^ iltlätande d^^ har K/Academien trodt

fig |%a intaga i Handlingarna, emedan de gif-

: va denlnäfta uplysning. Af de ofrigas Svar och

mina egna Obfervationer i ^detta åmne, åligger

.mig Wnu gora et kärt utdrag*

Öetta llägs Meteorön tyckes ej vara alde-

les obekant i de fodre delar af Europa, faft det

fållan omtalas och otydeligen bcfkrifves af ut-

låndfke Naturkunnige. Den £rouillari Sec eller

torra Dimba, fom Herr Dir Handel du Mon-
CEAU dä och da nåmner, uti fina i K. Franfka

Veténfk. Academiens Memoirer införda Meted|

rölögftka Obfervationer, och fom plågar vifi fig

efter längfam torka om Våren, år formodeligen

intet annat, ån det vi kalle Sol-rok. Den i.

Jun. lytiy ftod en fädan ofver ftorre delen af

Frankrike och Italien, hvilken förtog Solens

Iken, at hon låg blek ut fåfom Manen, och u-

tan olägenhet for ögonen kundé åfkådas. Mus-
scHENBROEK omtalat öck torra Dunftér af dy-

lik art, uti fin Inledning til Naturkunnigheten.

Men i ^vår Nord år , det defs mera kåndt : Sål-

lau går någon Sommar förbi , at ju luften en d|r

ler annan gång, efter några torra, varma o(Pi

lugna dagar, fordunklas likfom af en fin Rok,

hvilken g6r,at Solen fer antingen blek och matt,

eller mork och koppar -råd ut, alt fom röken
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1

if tunnare eller tjockare 5 och gifver, befynner-

ligen emot aftnarna
5 (åfvagtften, oaktadt him*-

denna Luft-rok oftare, varar i flera dagar a rad

,

xitbrcder fig på en gäng ofver flera Landltap,
pch år tjockare, med mer eller mindre ftark Em-
pyrevmatifk lukt, aldeles iåfoni af brand torf^

lamt med en fkårpa, fom angriper ögonen. Man
faller dä gemenligcn pä den tankan^ af någon
fkog i negden rakat i brgnd, hvilket dock le-

dan ej altid befannas. Af lukten kallas Röken
dä Land-rok eller Jord^rok 5 men då ban ar

tan mårkelig lukt, Sol-rok^
Under rok» tiden år merendels lugnt eller

ringa bläft , famt bäde dagar och nåt"^er giycket
dof-varmt och qvalmigt i luften^ oaktadt Solen
ofta fjelfva Middags-tiäcn fynes helt dunkel, E-
huru Thermometern kan de dagarna utvifa zö
til ?o graders varma, klagar dock Landtmannen,
Ät def$ flagna bo ofta pa flera dagar ej torkar.
Röken tyckes vara fpridd til anfenlig hogd i luft-

kretfen^ fårdek§ om dagarna, och röjer fig ge*
menligen fofft emot hogdernaaf en dunkel fårg
i Skyn, men ftockar fig mot nåtterna nårmarc
til marken 9 och fynes dä tjockare kriiig hori-
sonten, men lämnar Himmeleh nägortunda ren
omkring Zenith. Han infinner fig båift , dä det
år lu^nt, men kommer ock undertiden med fak-
ta bläft ifrän alkhanda våderftrek^ <iock hos ofs
TOåft iMn O. eller NO, Starkare bllft eller
rågn fordrifva honom ' merendels ^ men ej altid.

Ofta forfvinner han häftigt, utan at någon fyn-
©erlig orfak dårtil kan angifvas. Jag har ej mårkt^
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at Barometern under rok-tiden ftätt beftåndigarft ^

eller högre 5 ån han cljeft i torra Somrar plågar.

At vifa, hvilka Års -tider, och huru ofta

vi de liftforflutna åren blifvit varfe Sol-rok hår
i Stockholm, vil jag af min^Meteorol. Dag-
bok anföra följande utdrag. Ar I7f4, å, 2Z
Jun. och iS Jul. var luften rokig* I7f6, d. i8

Jun. famtif, i8och ipjul. I7f7, d. 14, 18,
ip Jun» tjock luktande rok: likaledes d^ 2,p, 30,
5 I Jul. famt d» f och 6 Aug. Det året var Som-
maren ovanligt torr och varm i Sverige. Inga
flora Skogs-eldar forfpordes. lyfS, d. 17 Maji
famt zz och 25 Aug. på hvilka fenare dagar
röken kom med SW. och ogonfkcnligen här-

rörde af Skogs-eldar och Svedjeland i negden^
hvaraf 8 fårlkildaRok-Columner kunde raknäs,

och en var Staden få nåra, at fjelfva lägen om
nätterna fyntes på Obfervatorium. I7f8 ,

ingen
,

och i7fP5 allenaft en gång Sol-rok, d. 7. Jun*
faft ån den fenare Sommaren var gahfka varm.

1760, d^ Jun. 1761, d. 3, 4, f och zp

Jun. 1762, d» 15 och 14 Jun. 1763 , d. 9 JuU
1764, d. 4 Jul. 176 f ^ ingen gäng- Några gån-

ger defsutom kan röken hafva varit fä fin och
ringa, at jag dårpå ej gifvit aktning.

I Vefter-Norrland märkes Sol-rok nog of-

tare ån hår, fom D^Gislers obfervationer in-

tyga; men af frarfiledne Profeflbr Leches Me-
teorologiPiCa Dagbok finner jag, atden ej myc-
ket oftare vankat i Abo^ ån hår, faft ån Sved-

jande olika mer ofvas i Finland, ån på Sven-

fka iidaui och det forn mårkvårdigaft år, at rö-

ken
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ftth gemenligen ftätt jiift famma dagar i Finland

och här omkring Stockholm.

Men i manna-minne har Röken ej varit få

allmån, långvarig och tjock, fom forledet är.

Han började vifa fig redan d. 24 April, och det

{>ä en gang både i Stockholm och i Skåne. En-
igt de af HerrÖfverften och Riddaren v. Strus-
SENFE1.T5 famt Aftron. Obfcrvatoren i Lund,
Hr. Nenzelius infåndaObfervationer^varSkän-

fka luften i fynnerhet full med Rok ifrän d. 28
Apr. til och med d. 3 Ma}!, famt ifrän och med
d. if, til och med d. zo julii. Des imellan var

ock luften dår ofta la rokblandad, at Solens ut-

fesendfe var, fåfom dä hon åfkådas igenom et rokt

glas. Dock århindrar fig ingen, at haf^ra kåndt
rok -lukt. Sedan d. 14 April,, var ingen Sol-

rök hår i Stockholm mårkelig, forr ån d. 16 Ju**

nii : men i Juliö , fedan ifrån den z varit beftån-

dig torka, zo a 2f graders varma dageligen, med
O. och NO. vind, började rok anfticka Luften
d; p, hvilken de följande fyra dagar var mindre
kinbar, mfen d» 14, if och 16 flod ganfkatjock,
med ftark lukt. Den 17 dampades han af rågn,
men kom igen d. ip , lika fvår, och ftod fä til d^

25 , dä han om aftonen forfvan , utan rågn eller

annan fynbar orfak , ån at vinden vred fig til SO.
Vårmen hade imedlertid dageligen varit 21, if
ä 2p grader. Sedan det d. zf och 27 rågnat, in-

fant fig röken igen d. 28, med SW. Den i och
2 Aug* rågnade ymnigt, med N. och NW. ic-

ke deis mindre var röken både fynbar och med fin

lukt ganfka kånbar, under Ijelfva regnandet. D^
6 och 7 Aug. var han lä tjock, at Solen knapt
fyntes pä moln -fri Himmel, men nedqvafdes d*



7, om aftonen fa aldeles af rågn, ar fcdan ej det
ringafte dåraf formårktes ^ hela den aterftåcnde de-*

len af Sommarené
Imedlertid forfpordes ifrån alla orter i Ri-

ket, ät röken i Julio varit allmånj af Sjöfaran-

de^ at han ofverholgdt helaÖfter^on^ alt tilPom-
liicrlka öch Preuflifka kufteft j af Poft-tidmngar-

na^ at hän åfven ftiickt (ig ofver Pjåll-ryggea

långt in 1 Norige* Man förundrade Ctg dårotver

fl mycket mer^ fom inga betydande Skogs-eldar

pa denna fidan om Bottnilka Viken den Dornnm-
ren timatj til defs det blef bekant^ at mänga
ftöra Skogar i Finland och Öfterbotn råkat i en
häftig brani. Då tycktes gatan vara uploft.

Doef hade varit n6digt til närmare viishet^ om
åll röken Influtit dårifi^an ^ at veia^ hvilka dagar

Skogs-eldarne utbruftit> och huru röken därifrån

dag for dag utbredt fig ; men dåruti faknas tilråc-

kelig kunfkapi Sä mycket vet man af de under-

råt^elfer Herr Directeuren Runeberg och I^err

AÖeflorcn Doct. Hast meddelt^ at Skogarnc
t öfterbotn börjat brinna imellan d. 6 och loJu-
Iji^ famt at Röken fdrll kändes i Vafa d» 17, da

han redan i flera dagar hade ofverfvåmmat hela

Svenfka |>andct. Kan håada^ at andra Skogar
nårmareAbo, foljakteligen nårmare Stockholm^
forr börjat brinna» Röken uphorde i öfterbotn

fammadag fom hår, nemligen d* 7 Augufti.

Af detta alt^ iå väl fom af bvad Hr. Doct.

Gadolin anfordt, fynös otvifvelaktigt, at Rok
af Svedje - land^ Skogs - eldar 5

kyttande, kol*

milör^ l^järu-dalar m. m. kan i haft utbreda fijg

til ftor Vidd, och ofta enfam vara vållande tillå-

dan Luft* rok 5 fom nu år bejkrefvcnj at han åt-

min-
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minftonc ofta blandar fig med egenteligcn få kal-

lad Sol-rok 5 och okar denfammaj famt at forlcdctr

års Sol - rok århållit mycken tilfats och forftårk-

ning af Brand - rok. Men fä tyckas ock dc af

pocb, GisLER anförda Obfervationer och Skål,

famt andra omftåndigheter , gora hogft fannolikt,

at rok-lika dimbor och dunfter verkeligcn hos ofs

fifvas, hvilka cj hafva gemenfkap med näpon
rand -rok , och at fådane gifvit forfta grund- äm-

net til forledet års Rok, Det bor ankomma pa
vidare Obfervationer, och nogarc aktning, om
lukten kan åtfkilja bagge rok-flagen. Många ting

aga en empyreumatilk lukt , fom ej fått den ge-

nom bränning. Jag har flera gånger kåndt dylik

lukt af dimbor, vinter- tiden i men medgifver^
at den kan hafva hårrordt af andra orfaker. At
Sol-rok år (ållfynt i Sodrc och varmare Länder^
kan hafva fina (kål: Vår jordmon, våra berg
och våi*a vatten , kunna gifva andra dunfter s och
värt Climat,! fynnerhet den häftiga förändringen

ifrån kall vinter til varm Sommar, foda andra

Metcora.
I anledning af en hos Kongl. Majeftåt gjord

underdånig foreftållning , hvarofver x^cademien
århållit nådig befallning at utlåta fig : om icke alt

:Svedjandc om Vårea och i början af Sommaren
borde förbjudas, af det flcål, at Svedje-roken for-

mencs vara orfak til torka, därågn båft behof-
vcs, och fäledes ofta lågga grund til mifsvåxt?
hdr K* Acadcmien tagit denna Fråga i ofvcrvå-

gandjC,och onfkar, at det hogftférdårfveliga mifs-

. bruk af eld, fom år (å inrotadt hos ofs, kunde
-Jiåtnmas, icke allenaft om Våren, utan ock hela

Aret 5 men det for flera och giltigare orfaker. Det
G 4 lå-
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ägts Val nog anmånt, at ftora eldar och r5k för-
dela och ftingra molnen j men dåremot år ci min-
dre bekant, at de ofta Ilåckas och dåmpas af rågn.
Det lynes ock troligt, at de grofva rok-particlar-m ej hmna til den h6gd, dår rågn-molnen åro.
halil når fagnet ar i begrep kt falla

; ty då plågar
rok ej ftiga hSgt. Ej eller kan man af bekfn-
ta grunder fe, atRok, om den art blandade fig
medtnolnen, kunde gora f^an verkan. Om han
ock vore i ftänd at fordrifva molnen, midt 6f-
ver Svedje-Ianden, fl fkulle deffa fl mycket mer
famlas^och eifva nederbörd pä andra Hållen j ty
hv^d aro nkgra SVedje-land, i jåmforelfe emot
hela Landfkap? I ftora Stader upftiger dageli-
gen få mycken rok, fom fvarar emot en medel-
måttig Svedja; dårfore rågnar dar ej defs min-
dre. Och hvad Land-roken angår, år han fna-
rare en folgd af, ån orfak til torka. Den Vår-
torka, fom hos ofs ej fällan år vållande til fvag
Ars-våxt,. år gemenfam med andra orter, inom
och utom Riket, där litet eller intet fvedjasj
tj^ af Meteorologifta Obfervationer bcfinnes, at
naftan ofver alt i Europa, vankar gemcnligen om
Våren mindre rågn,ån om Sommaren och Höften.
Sa vida kan Svedjande i längden fororfaka tor-
ka, at Skogarne dårmed utodas, fom draga til% och gifva från fig mycken fuktighet.

For ofrigt, och ehuru Du Hamel fåger,
ät Bromllifrds Secs i Frankrike fatta råft på Sådcn

,

har man ej hordt hår lådan klagan-: tvärt om,
raknäs Sol-rok i Norrland for et fåkcrt mårke
til godt år, formodeligen, emedart den har rår-
WJa 1 följe: hvarfore ock Hr. Högström, uti
K,. Aead. Handl. fo?; ar 175-7 j foreflagit> huru

man
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man genom Rok fkulle kunna förekomma Sådcns
flcadande af kold. Under Rok-tidcn faller ock
ymnig dagg om nåttenia^ hvaraf Våxterne må
vål, falHn de månnifkor^ fom hafva fvagt broft ^

åro befvårade af Röken.

PEHR WARGENTIN.

Betänkande om Sol- Rok
^

Af
JACOB GADOLINv

§.1. J[^-t frågas: Hvad Ars-tid plågar man bårja

med[vedjande och ky11ande i Finland^

Hårtii fvaras : I:o, Atom Sommaren, når

den aret förut til Svedje^land nedfålda Skogen
hunnit blifva tilråckeligen torr, iiår yåderlcken

tyckes blifva foglig 5 fä at elden wk kunna fty-

ras, famt når Bonden^ i anfeende til andra fy*

flor, har laglig tid dårtil; få forfuramar han
cj at antånda fit Svedje-land. Och emedan, des-

fe omftåndigheter gemenligen falk in ifrån flu*

tet af Maji, til flutet af Junii Månader, eller

intil den bräda Hobårgnings- tiden > få brännas

måfla delen af Svedjor, vid den tiden, ofvcralt

i Finland. Eljeft händer det icke fållan, at Sved
afbrånnes, medan än år någon kale i jorden, och
is på In^oama^ åfven fom det ej eller kommer
dårpå an, huru fent fom hälft pä Sommaren Bon-
den afbrånner Svedje-landét til nåftfoljande ars

Vårfådck Men då det frågas om ftora Svcdje^

G f ro-
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rökar, fom vidt omkring både Land och Sjo fig

utbreda, få åro fådane exempel altfor få och
ringa, at därvid komma i beräkning. II:o, Til
kyttande fordras val ock fatnma omftåndigheter,
fom til fved jandet men befkafFenhcten af detta

arbete, kråfver dock en mindre inlkrånkt tid,

Kyttande fkcr fåiunda: En eller två, hogfttrc
torra trån , fåfom klufna gårdsgårds-trodor, låg-

gas pä marken tilfammans in til hvarandra, och
äårtil några torra trå-rotter , eller ris. Dårofver
lågges tjock torf. En fådaiti tilåmnad hog fer

ut , fom en ihoplagd Kryddgårds-fång , och har

figur af et trekantigt prisma. Når et land år

färdigt gjordt til kyttning, få år dar et anfen-

ligt antal fådane högar. Nu (kal elden inom hvar

hog brinna fortåckt, få at ingen låge får fpela

fram. En karl kan a4tfå ej hinna at (kota mån-
ga fådane eldar tillika, i fynnerhet om blåsvåder

ikulle infalla. Dårforc mäfte Bonden hela Vå-
ren och Sommaren i akt taga alla mojeliga tider

€>ch tilfålle<|| at kytta litet i fånder.' Foljak*

leligen år kyttnings-tiden icke bunden til viffa

Månader.

§, i. Innan jag kan utlåta! mig om de an-

di-a Frågorna, bör jäg något nämna om Råkens

natur och utfpridande i Atmofpheren.

I:o, Rok år ej annat, ån en for våra finnen

kånbar, uti Atmofpheren flytande famling afjå-

dane delar, fom igenom eldblifvit ur et torbrån-

ligt åmne uplofte^ I fynnerhet pHgar rok igen*

kännas af den fvedahan gor i ögonen, af defs egen

få kallade brända lukt , famt af fvårigheten at

andas dåri.
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Focus acapnus en rok-fri eldftad)^ källäs et

Inilrumcnt, hvaruti rok tvingas at brinna i lå-

ga. Med detta inftmment bevifcs ^onftcnligen,

at rok^år en forbrånlig ting^ fom kan afbrinna

i ren lage^ lä at vål någon aflca dåraf blir qvarj

men det niåfla blir uploft i et fä fint flytande

åmne , at det forflyger i luften , utan at med va-

ra finnen kunna kånnäs.

Rok innehåller grofre och finare delan De
trofre falla antingen flraxt ned på marken 5 af

eras ftöfre fpecifica tyngd; eller ock, om rö-

ken föres igenom en vidloftig gäng^ til exem-
pel^ en lång fkorftens-pipa 5 fafta de fig därvid

och fa namn af fot* Boerhaave har igenom
Chemifk refolution bevift^ at fot af vegetabilicr

innehåller en myckenhet vatten ^ något falt 5 och
någon olja; hvilka alla delar åro bundne med en
ftinkande, oljafctig, bitter, oangenäm och våm-
jug Spiritus* De finare delar gå up i luften,

och blifva dar flytande, pä famma fått, fom an-

dra ångor och dunller i fi-ia luften flyta. Ingen
iarer tvifla dårom , at ju den finare delen af rok
beftär af famma flags åmncn, fom den grofre;
åfyen fom det ej eller lårer beftridts , at ju åt-

fkilliga flags brånda åmncn gifva af fig åtifkillig

flags rok.

lI:o, Til at tydeligen f6refl:ålla fig, huru
rok , diinfter och ångor utfpridas i Atmofphercn,
få inbillar man fig tu flags rorelfe uti tria luf-

ten. Nämligen foril en hel luftmaflas rorelfe pa-
rallelt efter horisonten, och med en gifven ha-
fliigheti for det andra, en til hafl:ighet och di-

rectioner ojåmn inbördes rorelfe imellan alla de-
lar af bemålte luftmaflTa, tilex. : at de pååtflcil-
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ligt fått hviiflas omkring hit och dit^ och at

de, i kraft af deras fpånftighct, ouphorligen ar-

beta emot hvarandra, och röras med omväxlade
hoptryckningar och utvidgningar m. Bagge
defla flags rorelfer finnas altid uti vader j och med
dem fordelar och utfprider vädret utan uppehåll >

rok, duiift ,
ånga , aller hvad fom hålft i luften

flyter.

Illro , Rökens utfpridande aftadkommes des-

utom igenom de i Naturen verkande, fa kalla-

de Attraftionei^* Ty uti Atmofpheren finnas för-

ut, innan en rok dit upftiger, mänga flags fly-

tähde åmnen. Röken Ijelf innehåller ock mån-
ga flags åmnen. Och emedan allehanda åmnen
antingen attraherä eller repellera hvarandra, få

verka fådane attraélioner och repulfioner rökens*'

utfpridning. Härvid bor icke glomas en om-
ftåndighet , fom igenom exempel af vatten up-
lyfes. Igenom attraftions krafter fmålter falt i

fri fk t vatten. Smältningen flcer i början häftigt,

lika fom vore det frilka vattnet fnålt , at draga

falt åt fi^y]\x faltare vatnet blifvit, defto tro-^

gare uplofes det fifta faltet fom fmålter > otnfi-

der blir vatnet ofkickligt at fmåka något mera;
då heter det, at vatnet år fatureradt. Likafå

tilgär i luften med rökens utfpridning igenom
attraktion. Iprifk ren luft> drsigér åt fig rok,

och utfprider honom inom fig, til defs han dår-

af*blir mattad och ju närmare luften kommit
ril defs faturation af rok, [defto länglarÉare ut-

fprides röken. Håraf händer det , at når en be-

ftåndig eld långe och häftigt utofer mycken rokj

blir röken, fom efter kommer, alt mindcr och

mindcr af luften abforberad. Ältfå måfte dar

tv.' omfi-'
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1

omfider bli få godt fom idel rok , i ftållet fqr

hiOi luft. ^ :

Härvid anmårkes, at rok i fullkomligalie

måtto forfvinner igenom rågn. Ärfarenheten

utvifar d€t^ och fakens natur ofvertygar åfven

dårom.

§. g. Jivad Sol' Råk är? Detta Meteorön

har namn af Rok , emedan det fer ut , fom en

verkelig rok^ Det har därhos många egna namn,
fåfom Iio, Land-R6k^ aforfak^ at det ftår 6f-

ver hela Landet, få at man ej må annat tro,

ån at hela Landet röker. IL-o, Sol-rok^ eme-
.dan d^t fornåmligaft märkes, då Solens hetta

år brännande. IIl:o, Sken-damb, emedan det

ilcymmcr for Solens flvcn, likafom damb. IVrp,
Is-rota, ty dä Solen om Vårtiden verkar på fjo-

ifarna, ftår denna Sol-rok ofta nog tjock ofver

ifcn, lika fom fkulle ifen dåraf, eller därunder

båitratna. V;o, Froft-damb, emedan det vi-

far fig om Vintern i klart våder i ftark kold.

Om Land rok har jagmårkt, l:o: At han
tilkommer och blir ftäende, Kti uphälls-vader,

efter långvarig eller ftark torka ^ och dä intet

mårkeligt blås -väder år. Oi^ heta Sommaren
Ir uti Land-rok cn dofvig värme ofvcralt kan-
bar, iå at fvalken i flcugga under bar Himmel
icke år då få forfriflcande > icke eller torkas af-

flagct ho på ången då f^ fort , fom uti klart Sol-

Ikens-våder. Denna dofviga vårme plågar ock
vara 6fvcr nätterna. II:o , At han forft vifar (ig

i hogden på längt håll, emot berg-fpetfar eller

hog^ {kog. De följande dagarna våxer han tji

neråt, och tiltager mer och mer i tjockhet, la

at hån omfider fer lika tjock ut i dåldcr , fom c-
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mot hogder. III:o, At han icke har någon lukt
tf cld-rok j ån mindre at han fvider i ögonen, el-

ler bcfvårar lungor, fom Eld-rokv IV:o, At
han pa et Land, fom beftår af berg, dalar och
mmdrc flåttmarker, ej märkes drifva med vader.
Detta kommer val dåraf, at då fogablåfer, och
at Land-roken upkommcr åfver hela ftora lan-
det tillika, lä at en ringa rorelfe ej kan (konjas,
hålft fom den röken, fom följer efter, ar lik den,
fom viker undan. Men til (jos fkal Land-rokens
drifvande med råder vara nog ogonfkenlig j hvil-

ket ock lårer lå finnas på ftora flåtter. V:o,
At han forfvinner genom infallande kold , och
i fynnerhct igenom rågn. Om rågnct faller all-^

mant ofver hela Landet 1 få kommer^ Land-ro^
ken icke få fnart igenj men år fiet Afke-rågn,
fom ej ftråcker fig vidloftigt , få varar det ej

långe fSrrån Land - röken upf^^Uer luften å nya.

Tckn til, at hanfåoformårkt föres af vader. VL-o,
At han fåtter fig lågre ned, dier tjocknar til

vid förgången, lika fom annan rok och fuk»
tighet, fom i luften finnes ftående.

Af deffa Land-rokens cgenfkaper fluter jag^
at Han, til defs åmne, år intet annat, ån en
i mycket ringa £:rad condenferad im, ånga el-»

ler dunft. Ty nar luften år iå belkaffiid, at duti'»

fter och ångor icke fammanlkockas til moln; men
Solens, eller ock vinter-koldens torkande kraft

icke defto minder fortfar at våldeligen befordra

titdunftningen af vgtten, is, jord, våxterm, m*
få at luften omfider blir fylld eller faturerad med
fådanc jåmnt utfpridde utdunftadc åmncn : få må*
fte det hånda, at hvad fom ån vidare utdunftar,

upftigcr eller dragés icke i hogdea eller ur ögna-
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iigtQt, Utan ftarmar lågre och lågre, til defs dc.t

fina famlade åmnet omfider kan ikonjas nedre på
jorden.

Efter min tanka, år tjock moln et och fam-

ma åmnc med tjock tokna, fom på fjon gor {jo-

morker, och kallas Mift 5 flcilnaden dem imellan

bcftär cndaft i deras låge. Sådan tokna fi'amkom-

mer likafom med en tvår tjock vågg, lurfvig

och luden utanpå. Dimba (tiljcr fig ifrån tjock

tokna, allenaft dåruti, at hon året tunnare ämr
ne, eller en mindre condenferad tokn^j och at

dimban i fina kanter liknar en tutm rök. Men
Land-rok år en aldraminft condenferad tokna,

hvars kanter, for deras finhet , ej åro fynlige.

§. 4. jlf hvilka marken Land Råk fkiljes ifrän

annan Råk? Då det ej ar tilfalle at fe röken up-
ftiga ur elden, plågar man i allmånhet lika tryggt

finna fig vid dcfs ianfkjldighet, om män allenaft

fcr eller eljeft forftår, at han drifver ifrån den
ort, dår man forviflb vet, aten däremot fvaran-

de rok-eld finnes. Men fvidande i 6gonen, en

cmpyreumatifk lukt, och en fpecifique känning
i andedrågten, eller i ftrupe och lungor, hålla?

dårnåft for tilforlåteliga tecken til verkelig rok.

Då röken af vader drifvks lång våg, och defle

tecken blifvit forfvagade, fållas olika omdåmen
om faken 5 och då lårcr det blifva fvår^ at gis*

fa, af hvad art han år.

Det kan ej eller fela, at Land -rok och
annan Rok ju ofta blandas och förena fig^ at

formera en fammanfatt Rok. Ty de kunna ic-

ke allenaft på en och famma ort tilhka til-

tcomma, utan o<:k kan den ena at dem roedelft

vådcr drifvas ih0p med den andra, eller på an-
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nat fått ihopblandas* I fynnerhet lårcr vid*
loftig Skogselds -rok fållan vara utan blanning
af Sol -rok.

*

§. f . Om Rok ifrän Finland kunnat fårfld at

nffylla luften y anda til Stockholm^ Skåne
^ Preufftfkaf

elier Pomerfka Kuften?

Antin|;en Trå, Jord-torf m. m. brånnes uti

cn open koks-fpis, eller ute pä marken ^ fä lå-

rer ej bcftridas, at ju Röken dåraf år enahanr
da» Således mä man val af en Spis- rok ^ fåfoni

et mera bekant åmne 5 doma om Skogs- cldsrok^

fom år mindre bekant. Når himlen år klar,

det är: når alt åmne til moln år vål utfpridt i

Atmofpheren, eller, når luften år i fullt ftänd

at inom fig jämnt fordela de främmande fina

flytande åmnen, fom dit upftiga^ få forfvi|iner

Skorftens - röken i horden ur ögnafiktet. Däre-
mot når luften år fa dannad, at moln famlas

och fänkas lägre ned v. dä gifver Skorftens -ro-*

ken fig utforc, och antingen utbredes ofver lläl*

let rundt omkring, eller ock drifves af vader ä?

en led, tils han under ftåndigt aftagande med
längden forfvinner. At fä fker, det kan me4
ögonen ikonjas ^ och dä R6ken faller utfore^

jkan det ock kännas på närmare häll, af den
fkarpa Rökens fvidandc i ögonen, och på längre

bäll, af Rok - lukten med befvårlig andedrågt»

Ofta kännes altfå en R6k helt tydeligen |>ä längt

häll åt ena fidan ifrän defs urfprung, dä han pä
et kärt häll ät en annan fida allsintet formårkes.

Men huru bred och huru lång fträt cn Rok
Brllär at up fylla, det kommer därpå an, huru
vidloftig, huru varaktig, och huru ftarkt rb^

kände elden år, famt huru vädret fig dårtil lämpar.

En
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: Em ftbr Sfeog^^-ieW gi^^raée ^ Ung tiid

i^enne Sommair icke llngt Wm Aho, Nlr
yjdrct ifrin clåm låg ät Btada^, pipfyldcs Sita*-

4en och hpla negden dåromfcrkg naed cn ilaiik

Rok, Ofta var Rpken få tjocl: , art fcift^g mM^-
dags-Splea ick^ kmnde Ces dårig^nom. Sålfom

^llclignda i luften fvåfvande ångor, dv^tx&^cr ^ plfk*^

4ia m. plage vi4 Saltängen 5 »och oioa worngr
i fynnerhet, ncdfiilla', fa A^ar ock Rot
•deffe tider aldrabefvårligaft. N;år rådaxt van»

.de fig från Staden ät Skogs-Seldon, få minlkadcj^

Röken i St*dcnj men nar vMvu åter iäg 1$

-Stiden, få oktes Rdkcn på nytt. Eldens min^

fta diftan^:^ ^ftån Staden vär milr, och at

dwna Skogs-elds rok vgr känbar ^til långt %cm
mil, diBt kan af def^ tj-ockhet i Aho try^gi^ili^

fm flt**tasi mmhmn långt han kunnat kåniias',

et år iVåft U giUTa tit Når rok ur cn Äkof^^

ft^ns-^pipa drifvc5 af et Jtmnt vader, kan haii

•Wnnas på flerjp hamdrad<^ alnars diftance. Nljr

:m fved af HiågrA 'Pii^mielands vidd brånnes, Qck
går dåi^vid efter Inffcan, felir ddcti inorp -et

-eller tu dygn' aWele§ ntflåekt. Elden fettar då
icke i Skogm .dåromkriwg, ej beUm^ 'går han ^
4d|upet uti mu^]orden . Iniedlei^id (Hger dåri-

,af ^en R4k ^ hviHcen plägar fym^ pä en eller tvi
mils våg, likafom en Hor motoftod, Mv^ hor
J3?Lonteh^ Om -famma Råk fltt^^r ^g ned och
4^ifves af jåmnt väder, fi vft maiä af Irfö^renbo
len, at han både f^nligi^n och ^Ijeft felnfeiait

aaf fyller luften, i det rwgaflc tit 1 -eller milfe

Äitåt.

NEr cn hel fkog af et cHi^r #c4^g hundrade
Tunncland ftår i. brmdy xåx #Wt ftm)d£ Ca tor-

H ri»
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m fom frodigt växande fårflva tråd, mycken
mofla, torf och mat -jord uti hela den Skogs-
trakten i en, två eller tre veckors tid ouphor-
iij^cn brinna och r6ka> fä blir dåraf en förfär-

lig myckenhet Rok, fom, då. väderleken hjäl-

per til, mäfte forflä at fylla en ftråckning af
många miL

Men når många vidlyftiga Skogs -eldar til-

lika brinna i et Land, fåiom det i Sommars hän-

de i Finland, at näppeligen någre Socknar voro
frie därföre , men väl 5 , 4 eller f ftora Skogs-
eldar mSngenftädes grafferade inom hvarje Soc-
ken, och många Skogs -eldar hvar for fig for-

tärde en eller flere quadrat mils vidd, och når

ct fådant brinnande och rökande varade i flera

veckors tid} hvad vil man väl då inbilla fig for

vifst mätt pä den väg, fom en få gråfeliga myc-
ken Rok kunnat intaga ? Om nu i den tiden

något beftåndigt väder blåftc ifrån Finland at

Sverige eller åt Pomerfka kuftens och om i fam-

ma vader pä defle orter tydeligen kändes Rok:
hvad vore väl for anledning at draga i tvifvels-

mål, at den röken ju haft fitt urfprung ifrån

Finlands Skogs -eldar? Långt mer år det for-

undran värdt, at Atmofpheren få fort och ef-

ter handen kunde abforbera få mycken Rok, at

^en ej var än mera befvårlig.

Af lukten kunna Ijofarande forftå, hvad of*

verflod af angenäma dunfter finnas i et til flera

mils väg ifrån Skeppet aflågfe Land > där vädret

bläfer ifrån; hvi flcuUe dä icke en feglare i Ö-
fterfjon utaf en med vädret ifrån Finland drif-

vande rok -lukt kunna fluta, at röken måfle

vara alt fdr ftark och mycken dår i Landet?
Den
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0cft delen af qn Blomma, fom uplofo til en

vålluktandc dunft, år ganfka ringa och åldeiCji

icke at jämföras emot den myckna materien,

fom igenom en häftig Skogs -eld uplofcs i rok.

Om nU den lilla vålluktandc dunften kan racka

til några mils diftance> hvad är då likligarc,

ån at den myckna fura och (karpa rok -dunften

mafte räcka än längre.

Af Skär -boer i Nagu Socken ^ fom iåk%

Torfk^fiflcc pä Hafsgrund i Öåev[pnj är mig
berättadt, at de i denne Sommar haft nrycket

hinder i torflcandes emedan vädret ifrän Finflca

vallen dref fä ymnig rok til hafs, at de ej kun-
de hafva fina vid Torik - fifket nödiga Land*
känningan

Mariotte har iafom af an oftridig ob*
fervation anfört, at et väder har drifvi-t et och
famma haglande moln ofver en tfaél af mera ån

fo Franflva miL Pä lika fått, falt med mera
omak, kunde ock igenfinnas, huru mänga mil
vädret framfkaffar Skogs -elds rok. Hade man
nu en noga befkrifning ofver ftorlek, tid octi

ort af de ftSrfta fveder och fko2ar> fom i denna
Sommar afbrunnit här i Landet, tillika med
undérrättelfer om röken, når och hvareft ha%r
i^ä mindre och mer aflågfne orter fuanits upfyl-

fa luften^ fä ock om vädret^ Jiuru dct yid fam-
ma tider pä alle ^ädane ortef bläft ^ fä flculk

rnah med fåkerhct pä eti Geograpiiifk Charta
icunrta utmärka^ huru r5i<en drifvits fram , eller

lig uppehållit. Formodeligen Jkulle dä finnas,

at han ift^än mänga färfkilda Skogs ^'cldar i

Finland likafom fmukit tilhopa, och gätt éfvöt
Öfterfjon, famt utbrpdt fig åfven til Sverige.

' Il t (S.
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§6. Kommer och ftdr röken endajl i vijfa vä^
der^ fdfom ÖJlan? At kunna fvara härtil, lärcr

vara nödigt at {kilja imellan tvånne olika rorel-

fcr, med hvilka röken kan fågas komma. An-
nat år det, om rok flyttas parallelt med hori-

zontens och annat år det, om han, inforlifvä4

och flytande i Atmofpheren, pa ftållet lyftas

up, eller flås ned uti lodråt hogd. * i

i:o. Hvad det förra angår, få finnas i Fin-

land fådane orter, fom, då Svedje - eldar åro i

gång, i vifla våder mera ån eljeft befvåras med
rok. Orfaken dårtil år, at fvedjandc icke lika

mycket idkas i de andre våderftrekcn ifrån fam-
ma ortef . Til exempel : Til Ruovefi , Saari-

jcrvi och Vytafaari Socknar, vid Norra åndän
af Björneborgs och Tavafthus Lån, drifver en
Oftlig vind ärligen Svedje-roken ifrån Savolax,

hvareft Svedjande år ohofligen gångfes men på
Våftra och Norra fidan om bemålte Socknar
ligger cn vidloftig Lands-rygg, fom til florfta

delen beftår af fanka myror; fSliakteligen har

Våftan och Nordan-vådret icke fa mycken rok

at fora til dem. (Dock flcola ftora Skogs -el-

dar i denna ovanligen torra Sommaren åfven i

defl^a myror graflcrat). Således kan det ej til-

Ifkrifvas vådret, utan hårrorer af ortcrnes belä-

genhet, at rok på vifla orter kommer i vifl^a

våder.

z:o. Verulam har icke utan flcål liknat

vådrcn vid Kopmån, fom utfkep^a och infora

dunfl:er. Sedan en myckenhet rok fl:igit högt
up i Atmofphercn , och blifvit af våder ofvcr-

ford til en annan ort 5 kan famma rok, til en

mårkclig del , vid luftens
.
påkommande forån-

'
' dring,
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dfift^^ fankas nedr lil^ä fom töcken eller dimba
flis ned. At få fkcr med långväga rok, det lå-

rfl* ofta vara befunnet^ hålft vid Sol -gången,

på alla de orter, dar en fädan rok ftått. Men
at något vifst vader, framfor andre vader, flcul-

le ha cti fynnerlig kraft at ncdfålla en högt i

luften fvåfvande Rokdunft, dårom har intet foi-^

f|öirtsr.

§. 7. Om Svedje-eller Skogselds-roh fårorfakar

Torka} En gammal Bonde -obfervation fkal det

vara, at Svedje-rok fkingrar moln, och foljak-

teligen fororfakar uphålls - vader. Men det for^

ftås af fig ^élf^ at en fådan fats |r alt for Vid-^

16ftig at kunna komma under namn af obferva-

tion.

Mojeligt tyckes det vara, at luft^ fom of*

verflodar med rok , tager til fig och långe be*

håller en ftorré grad vårme, igenom de mån^*
faldiga refraftioner och reflexioner af Sol-ftra-

kf , nvilka cljeft i klart vader antingen fkuUe

.

Mitva qvar uti jorden, eller ock ifrån Jord-klo-
tet fritt bårtfara i Himmelens vida tålt j ochat
Itlften igenom fådan vårme kan finnas mindre
fkickclig, at l,åta vatten - dunfterna ftota tilfam-

mans och ihopfmålta til regn- droppar. Meri
däremot år en med rok faturerad luft mera be-^

läftad med regn-åmne, ån en klar luft 3 ty all rok
innehåller tnycket vatten*

Sådane Frågor borde val med råtta af an^-

itåldc |Meteorologi{ka Obfervationer kunna til-

råckéligare uplyfas 3 men fä långe obfervationer-

hittils fkedt, och fä långe obfervations-platfcr-

mc icke åro båttré reglerade, år intet hopp at

kom-
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komma til cn onfkclig kiftifkap om fa invckla*
de åmncn, utan fer det ut^ fom vore hufvud*
ändamålet af Meteorologifka obfervationcrna al*

4eles bortglomdt.

Wrag 4 Herr Do&or N. GISSLERS
Rån och Tankar om Sol - Råk.

I kulna och våta Somrar ^ mirkcs hår i Wc«
fter-Norrland fållan någon, eller åtminflonc

ringa, Sol-rok^ faft ån rått la många Sredjc-land

då orånnas, fom i varma Somrar, då han vifar fJg

mycket oftare och ftarkare. Mot flutet af Ma*
jo, eller i början af Junio, blifver man honom
torfl: varfe, och fynes han fedan dfoch dä, når

luften några dagar varit ftilla och varm, utan

rign, tils mot flutet af.Augufto, fållan fenare-

Dock har jag några gångor^fedt och af lukten

igenkåndt honom pä andra Årstider, ja ock om
Vintren, fåfom d. Febr. 17ÄI4

Svedje-landen antändas hår i orten gemen*
li^en vid Midfommars tiden: altfå vankar Sol-

rök bäde fore, under och efter Svedje • tiden.

Ofta brinna Svedje-land til myckenhet i neg-
den, fl at många fårfkilda rok-mafTor^fynas

långt hån rundt omkring, utan at nå^on rofc

kånnes i Staden, få framt ej Sol^rok tillika år

på fårde-, Svedje- lands och Skogelds -rok fti-

Ccr ej k6gt, pr^cipiteras fngrt och fprider^flg

fållan vidt omkririg^ öm h*n ej år defs ilorrc
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långvarigare famt framdrifvcs af ftarkare

äft. Jag nekar likväl icke, at han ju ftun*

dom blandar fig med Sol-rok, och at det då år

^vårt at åt&ilja dem. Lukten år ej nog fakert

Ikiljcmårkc imcllan båda flagen, ty^de lukta bå^g-^

fe , och det ej mycket olika, få at man lått

an mifstaga fig, Vifla fuktiga hafs-dimbor haf-

va ock näftan enahanda lukt.

Sol-rok kommer merendels med fakta vi»

der ifrån Sjo-fidan eller Öftan : dårfore tro mån^
ge, at han hitdrifves ifrån Öfterbotn- Kan hån-

da, at det ibland (ker: men Sjo- farande, fom
anlåndt direéle ifrån Vafa hit til Hcrnofand , haf-

va toifåkrat mig, at dc ofta ej blifvit varfe.rok,

fprrån de kommit några mil nlra' våftra vallen,

och tvärtom, at ofta varit rok pä oftra fidan^

men ej pä denna. Våftan-våder och ftarkare råga
fordrifva röken 5 men i ftilla vader uthärdar han
ofta rågnet, lånkes dåraf allenaft närmare til mar^
ken, och blir mer kånbar af lukten y men ut*

breder fig igen ftrax efter rågnet.

Det fom forft kom mig at tvifla, om all

luktande rok härrörde af Brand, var, at han K
bland häftigt upftiger, forfvinncr och åter upp-

kommer, ikiftevis mom pägra dagar , och det i

ftilla vader, då ingen anledning varit, pä när-

mare eller fjårmare häll, at miutånka Skogs el-

ler andra Eldar. Ändteligen hafva flera års med
all upmårkfamhet gjorde obfervationer ofvertygat

mig , at Sol-rok, få val med, fom utan lukt, ge*
mcnligen intet annat år, ån en af Sol-hettan myc-
ket expanderad dimba* Af en roångd fädana
obfervationer, vil jag allenaft anföra några få,

de tydeligafte. Ar i/fp, d. 8, ock lo Jun-
H 4 inflöt
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ipMt iffan MäfVet en ytnnig åmkancfé diiril^ai

miffc om nåtternä, hvilkeii d. il for middagen^

tjéiy d. t }m\4 efter 7^ dagars törr hctta^ ^p^^^g
ömrrsötten eil låg dimbä oifvef Hafrct, hvilkeit.

f^]mÅt morgon af Sol liettan expanderade^,
började fe rod oth flamm%Ht, famt åndteligett

titbrédde fig ofver Landet til Vätilig Sdl^rok.

Ben 6 jtm. ftod dimba om motgötien , hviikert^

Itpfteg til Söl^rok hela dagen. D. % då-mpadfeÄ^

?éken af ragn^5 men infan % att?r pä likä fitt d;

ffy lÄ^oeh Vf* Natten emot d. ir Jmi. ftod eh^

grä ftinkände FEafs^dimbä^, til Itikten alddfes^ lik

l^dÉtigu-réfe / foni följande da^en hade anfe^n^

å/É rf e* fejöcfc luktände SoI^rSE Efter 5 ^.Mt
atfh Vai^mi dagätai upflcg^ tiattert em6f d. 14 |uL
liäfs-ditriba 5' fom följande dagen fofVandlades tif

fiö Söl^rék. Likaledb, fedan en ymnig ftin-

Itåöde Maft^dimba vifkt frg d. 4 ögIi f AuguM
fämmä åi-^ folgde dårpå en tjock luktande Söl-^

fok^ d. 7 Aug. Den 14 och 18 Aug* Vär rok

mtå Lukt ater framme. Den årstiden kan matt

ej il^fUa pa Svedje-lattdai.

Hefnöfands Stad^ - belägenhet pä ert Ö viJ

|dfVä Häfi-ftrartden^ gifvcr mig båfe tilfaHe>

åt ogönfkenligeil fe ^ huru Söl-rok genereras 5^

llt^ilket ej fä rioga kan markä^ af dem ^ fom bc^

tmtt fi an ftafvet. Om rummet Ville tillåta mig^-

\m hvär dag 5 dä Söl-rok blifvit obfervcräd,

ittfom vider och vind ^ med andra omrtändighe-

ter ^ formodår jag^ ät min tanka om defs genc-

fåliott^ hm jag underkafliar Kl. Akademiens bc^

|foa^nd% tale blifva ätmittftöne hogfl fitino-

lik.

\



Iffrl Lukten år" Sbl*rokctl likföm medfoddf ifrån

cfefs urfprmig5 Hafs^dimb^nt men dels luktar ej

aU dimba 5 dels år ock ej all Sol-rok lä tjock ^
él hän gifver mårkelig hikt*

' ifrarl är t-7o ?> da fök en läng tid pä Som^
marén (kal hafva ftått lå tjock ofver hela Bot-

nifka Viken , at SjSfarandc i flera veckor foro

vilfe och ej funno land^ påminner fig ingen hår

i pftcn fä ymnig rok^ fom fift forledne Somnrår.

Den 1? Maji, blcf jag hår forft varfe en fin blå

rok emot bergen. Den 2*4^ i6 och 17 Jun* pa
hvilka dagar Siredje-landcn hår omkring cthå^
ligt atbråndes, marktes ock allenaft fin och rin-

ga rok. Äfvenfä d, 4 Jul. Men^d. 8 och 9 Jul.

blef han tjockare^ och tiltog fedan dageligen

,

famt började d. t^, at lukta' férbrånligt och ful-

hurifkt, famt foi^orfaka hos Månniflvor fvårig-

et ät aridas> heshet och hufvudvårk* Vädret
väf desfa dagar fakta SO. O. och NO. Ther-
lUömctern i6 ä i8 grader > utan rågn*

Den 14^ rar ktorti. med Norolig vind: då
faknädes röken, men kom igen d* tf^ med
Natten dårpå vankside en god rågnftur* 0eri
rd och 17> blä rok, utan lukt i vådtet NO* D.
1 8 ode tp tjockare, at Solen fäg mörkröd ut.

Den tö) borjäde han ä ny0 lukta, och var dc
foljände tre dägar lä tjock , at Solen knappaft
fVntes. Vådtetj, fom desfa dagar varit NO, van-
d:c fir d» 2:4 til SO) dä några rågn-droppar fol-

to och roben forfvann, men infteg åter d. 2f.,
likä tjock , med fämma SO vader. Den 26,
Mäft-dimba) äfkedundcr. Den 17, ymnigt rågn,
med ftarkt SO. Möt aftonen klarnade Hirh-
tnelen, och dä var all rok borta > til d. 4 Aug.y
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då han ån en gäng kom tilbaka, med NO, luk-
tade ftarkt, oeh*varade til d, 8 , dä vi fingo et

Hårligt rågn. Om aftonen blcf vådrct NV, da
både Sol-roken , Sommar-vårmen och Svalorne

.

en gång togo af ofs flutcligt affked for det
ärret.

Jag kan öj neka, at ^11 detta ars Sol-rok
varit i mänga mål befynnerlig emot den vanliga,

och lämnar därhän , huru vida Finlands Skogs-
eldar dar til bidragit.

Befkrifning

Pd trenne Norrfka Sjå^Kråky
Sjo-^Pungar kallade

y

Infånd af

JOHAN ERNST GUNNERUS,
Th. D. Biflcop i Trundhcm.

J^en fynncrligen ftora åra, fom KongU Ve-
tenitaps Academien har bevift mig raedeift

utnämnande til Defs Medlem , älågger mig den
plikt, at bidraga, ehvad Jag kan, til Defs pris-

värda affipters upfyllande 5 och håruti menar

iag den ratta tackiamheten befta , fom jag år

Hogbemålte Academie fkyldig. Jag har nu, i

detta affeende, den åran at ofverfånda en liten

afhandUng om 3 Norrfica Sjokråk, fom hos ols

kidlas Sjåpungar ( Såe-punge

)

, ach hvilka ingen

Audar^ iå vida jag vet, har flrtit afritat eller

orden-
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öfdcntcligcn befkrifvit. Det fivall vara mig rått

fcårt^ öm denna min åtgåi'd ^^nner en lä högt

uplyft Academies bifall. ^

Den forfte af desPi Sjopiingar, fom fes af-

te<:knad Tak IF, fig.J t. och fig.
har jag låtit

uptagä af bottnen i Sjon vid Rodocns Prållgård

i Nordland 5 åfvenfom ockfä hår vid Staden,

hvareft jag ofta fjdf funnit den famma, liggan-

de orörlig pl Sjo- bottnen. Den Sr til färgen

fvart, når hän år friflc och lefver^ men när nän>

nägon tid legat i Brånvin;, blir han til utfeen-

det fvartgra. Når han ej fticker ut hufvudet,
utan häller det indraget, har han en nåftan agg-
lik ftapnad (fe fg. i .

) • Storleken år ofta fa-

dan , fom ritningen fg. foreftåller ; dock år

denna Sjopung undertiden nåftan en half gäng
til få bred. Huden cUet* fkinnet år tjockt och
hårdaktigt fom låder , och tjockaft på de ftål-

len , hvarunder de långs efter kroppen fående
Muftlar åro. Och det år i fynnerhet pa de^fa

ftållen , fom pcian ock fer några långs utåt fit-

tjande, rundaktiga, något neotryckta och glat-

ta vårtor. •

Når jag forft få^ detta Sjokråk i den ftåU-

ning, fom i. utvifar, vifste jag nåppeligen^
hvar jag antingen flculle foka hufvudet eller an-
dra åndan. Men, fedan jag nägon tid haft det
famma i frifkt ij6vatten, företedde fig en fårde-

les vacker oclv helt oförmodad fyn , i det dju-
ret af den bredare andan fig,

t, a. ftack fitt buf-
yud fram, med defs lo präktiga, blota och 6f-

Vcrraåtton greniga tentaculis, och mun midt
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uliv fom någorlunda liknade et nedtryckt Hj©r-
tron ( MoltebaeT) y och lårer tjcna djuret at fu-

ga fig faft med* De forrberordc långs efter

kroppen gäendc ^ufklarne åro breda, ftarka,

frFiH hvarandra ftaende', famt f til antalet ; hvil-

ket alt man redan utanpå kan mårka och kanna.

Men dä iftan innantil betraktar desfa Muflclar,

tyckes hvardera af dem beftä utaf trånne förn

grodt ihop. Litet ofvartforé balfva deras långd.

Utgår åt fidan, och vidare up ät hufvudet, en
likalä bred tvår*mufkeL Desfa f mufklar tjena

djuret både til at fkjuta ut htxfvudet och at dra-

ga det in igen. Hvad inålfvorne betråfFar , få

voro de tåmmeligen mänga, och tarmarne gin-

go i oändeliga grenar^ men voro tillika få tun-

na, fmala och bråckcliga, at man knapt fick ta-

ga i dem, forr ån de gingo fonder.

Af munnens befkaffenhet kan mtn lått flu-

ta, at detta djur på det fått får fin foda, at det

fugér (ig faft vid andra förekommande ting, fom
kUnna-gifva det nåring. Den fortjente Kyrko-
herden på Yttcron , Herr Mag.^ Hans Bern-*

HoFT, har berättat mig, at han {jelf fedt, hu-
ru denna S jopung , ftlende pä bufvudet ^ med
bakåndan upat , har fugat ug faft. vid nägom
Fift på {Jobdttnen. Simma kan han ické 5 ät-

mmftone har hän, de flera gängor jag blifvit ho-^

nom varfc på ijobottnen, legat aldeles olorlig^

Jag har ock rått ofta haft honom lefvande for-

varad i Ijovatten , då han , hvarje gång jag up-
lyft och flåpt honom i^en, funkip til bottneri

fom en ftenj och har fadant åfvenvål (kedt, dl

han haft hufvudet ute och rort fina tentacula.

Annarsi finner jag icke heller , - humledes han
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.S:itllc kunna fimma^ ty under alt mdtt granfkai>

dc har Jag ej kuiunat mårka , at han har hagon
luft-blafa i ug eller at han år i ftänd at biåfa

up kroppen, och utvårtes fcr man intet fimmc-
redflkap han (kulle kunna nyttja , med mindre
man ville hälla forc, at han dertil kunde bru-

ka fina 10 greniga tcmacula, och medelft hjelp

af deni fimma med nedhängande kropp > men
fadant förekommer mig dock foga troligt* /

At detta MoUufcum horer til Molothurlds

LiNN.«:i, hyfcr jag^ej minfta tvifvel om, fårdc»-

les når jag ock vet, at Herr v. LiNNé ^clf år

af (amma tankar. Efter de åldre Naturkunni'-

gas
, ja åfven 0elfva Aristotelis, lårofatfer,

bor det ock hänföras til detta nämnde flågte,

hvilket nårmare kan Ikonjas, om man anforer dc^

ras egna yttrande om denna faken. Alt hv^d
jag hos Aristoteles l^fer om Holothurierney pasi-

far fig fullkomligen til .nårvarande Sjopung. I

{inHtftoria om Djuren t BoK io,<!!. t 6, jli. (a) fly-

ger han om desfa Sjokråk, " at de hvarken hån-
" ga faft vid andra ting, eller ymla ftålle (b)H^

Han

(a) SCALIGERS ödition, T0I0& 1619.

(b) Arxstöteli$ egna ord åro följande : ^7-o>Aä SI

Kcc) ra KctÄéfA.$va (fäfom i Scai.igers edition läfes)

a<oAo3'å^^iÄ, (eller fom det i andra editioner heter,

6kQB'ép^dc}. At han med uhIvhjt» ej fårftär annatj,

ån hvad j^ fagt, vifar den indtlning han hår %ger
til grund , då han 0gör at några Djur åro fc€Täf^

Q}^iKcL (mobilia f, locutni abfolatum mutantia), an*

dra å^t f*oV*i»<« (ftabilia C ftationaria),
,
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Han %er ock falunda om de famma i fm Mlfi,

om Djurens delar ^ IK B, /. Cap, " Dc fom kal-
" las Halothurier^ Sjålungor och flere dylika Hafs-

djur, åro iillenaft foga flviljaktige fran orterna,

^Mnfkont dé åro lofa cUcr ej ftåndigt hånga faft

vid något annat Plinius vil knapt fkilja

dem fran Örternc> hvaruti han dock gar for vi-

da, når han i IX. Bokens ^f. Cap. fager: " Mänga
" djur åro af famma natur fom örterne, fåfom

Hokthuriernef Sjolungorne och Sjöfijcrmrne (c)'*.

Når man låfcr Gesner (d) och Jonston (e)>

ofh derjåmte betraktar de tvånne Rondelets
ritningar på Holothurium^ fardeies den forfta, be«

famma flågte. Man mafte likvål tilftå, at al|a

de befkrifningar, man hos de gamla finner, om
Holothuriis 5 åro vacklande , korta och ofull-

llåndigaj fall, fanningen at faga, man ej heller

llort mera finner hos de nyare, hvilka man of-

ta fer förblanda Holothurierne med Tethyis

och andra MoUufcis. I Neuen gefelifchaftlichen

fLrzdblmgen ^ III. del. ftd, i^f. beTkrifvas de på
ipljandc fått: " Die Uolothuria find Meer-Thie*

re , die halb zu den Pflanzen gerechnet wer-
den> Zoophytuy Nveil fie an den Felfen feft fit-^

7 zen folien, wie Schwåmme» Sic? haben iiber

ihrcm Eingcweide und Fleifche einc Icder-odcr

fihartige Haut, und find långlicht/und, von

(c) Hans egna ord åro: Multis tadem natnra^ qus frn^

. tki^ Håhthnriis^ Pulm&nitf$t^^ SteUis^

(d) De ^quatilibus fag>, 437. dår man ockfå finner

hvad Ro^PELiT yttrar lig hårora ,
jåfnte hans ri>,

nfngar. »

{t) D< E^fangvibns a^Mafkis^ Cap^ ILp*

ver*»
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verfchicdencr Grosfe, als Maufe-und Ratzcn-
" korper ohne Schwantz und Fiiflc Men
icke alt i denna befkrifning kommer ofverens

med det begrep Aristoteles och flere af de

gamle haft om Holothurlerrje ; ty 5 at nu förbigå

flera andra omftåndigheter, kan man aideles icke

fåga om dem , at de fkola fittja faft vid klip-

porna, låfom Svampar, emedan både Aristo-
teles och alle andre mig bekante gafnle Au-
ftorcr juft af denna grund gjort fkilnaden i-

mcWm Holothurierne och Ttthyerne ^ nämligen at

desfe fcnare fittja faft, men icke de förra. Hvad
nu den Holothurie vidkommer, fom jag hår of-

vanforc belkrifvit , lä tager jag for en afgjord

fak, at den år ett aideles nytt Slag (fpccics),

och det lå mycket mer, fom den famma redan

blifvit derfor årkånd utaf den namnkunnige
Herr von Linnc, hvilken ockfå, uti flmfvelfc

til mig, kallar den HOLOTHXTRIA tentacnlis frön-

dofts.

HOLOTHVRIA tremula.

Den andra Sjopung , fom år aftecknad fig,

3^ år ett helt fpann lang, omtrent en hand-led

tjock, rundaktig , dock nedan-under något flat

til inemot 3 tum från defs nederfta ånda, hvat-

efter den fedan blifver rund och flåt , liknandes

en glans denudata. Hans fkapnad var dock ej

altid fulleligen den famma , ty när han flot pa
vatnct, fag jag ofta, at han blafte fig något up,
och ej ailenaft vardt derigenom tjockare , utaöi

fick ock ett foråndradt utfécnde, lå at han ftUfi^

dom blef nåftan ofvcralt jämntjock , ftundom
äter tjockaft midtpåv Da och da gj^ä-dc han



^767, Apr. Maj; "Jm.

fn krokug rygg , ikot ock imclknåt bugter
up på ryggen , och når ingen annan ändring
marktes^ darrade hela defs kropp mycket ftarkt.

Skinnet år tjockt fom et kalf-fkinn, flått, mjukt
och något flemmigt j kännes tjockaft och här-

dafl; vid hufvudet och buk-fidorne. Måft of-

vcralt, men i f^nnerhet ofvanpå ryggen, ilttja

cn hel hop fma , dels kågleformige , dels ock
cylindrilke, taggar och vårtor, alla tämmeligcn
jnjuka, men de cylindrifka merendels något min^
tirc uphogda. Munnen fitter ordentligt-v is mi4t
i andan af hufvudet, och har en nå^ot frånftl-

cnde ring utan om fig , fom beftar af många
fml och tätt fanimanjlttjande vårtor (fii^. |, a. a.j:

medel-punden af denna ring far anles f^r mun«
nen. Utur denna framkomma underftuudom 7
tentacula , h vilka åro .korta och fe ut fora 7
fmä lika långa toffar, fom åro bredare och nå-

got flata uti åndarnc : fe j.^.^ vid hvilkcn

figur det bor anmärkas , at ritningen gjorde?

under det djuret holl på at do ., och i det til-

ftåndet hade dragit munnen pa fned ur defs råt*

ta lag* Man blir val ock undertiden varfe åf-

-(killiga andra trådliica flimfor af olika långd^^

hlogandes vid munnen och flcrcftådcs frami pl
hufvudets men desfa få for ingen, drl anfc^ fom
tcntacula, ty de kunna åftadkommas på allaatt»^

dra ftållcn af kropoen, formedclfl: fkinnets flcm*»

aktiga och lofa bclkaffcnhet, fårdeles^fcdan dju-

ret blifvit dodt. Fårgen år ofvanpå blodröd/,

når man undantager de ofvanbemåkc fma mju^
fea taggar och vårtor pl rfggen, hvilka åro bJer

ka i annars år han på den ofriga kroppen gfk

Jag im Äor ot&k^ trp j-dctta djur tm ett
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jpöÄ det fatnma, fom Herr H. Ströms fa kal-

lade S6c - Mige 5 i defs Befiriv, over Sånd-m&r t.

fart. i^f.fid. Herr Prof* Bohadsch bcfkrif-

.ver ct Sjokråk ^ i fin afhandling de quibMsdam ^
mimalibuf marinis C. IK p* ?/• under na^tin afi?^-

1 fbm han ock aftecfcnat Taif^ VL Demia Hy*»

4ra fynes val i några delar (kiljaktig irm mitt

•hår beikrifiie Mollufcum», fårdeles fom den rckc

.Jhar de 7 tentacula anmärkte , fom pä mitt djur
-fitta midt i munnen > men bågge hafva i alt of^

:rigt en fér ftor likhet lins^imeilan ^ for at gSra

^% Atva tva våfeadtligeai lårlkiida arter. Det år

Stminftonc klart at Herr Bohadscks MydrA.

hofcr til Holothmriäs Linnjei . Ronb e l e ts Ho^

if^thwmm frimumy fom kan fes ht^s Gesner oc^
;JoNSTON o/.f Iiaf ock, i anieende tri ucn*

tacula och taggarna på ryggen, aägon likhet

rae4 detta mitt Sjokräkj men tentacula åro lik-

väl på berörde Rondellsts ritning flera > öch
Jbcflcrifvas de jåmvål at vara något annorlunda
feeflcaffadc> at nu eg omröra i^etfva kropps-{kap*

mdcn på hans djur , livilken mera liknar min
jhiår frammnhfore befkrif^ie jH<?^/^r/^ frcTidofa:

Jag kaUar nu cksnna^andra SJo-pung HOLÖTHJI^
^14 trårmk nata® , papiilis; dorlS hinc fubconi^
cis, illinc cylindricis^ tentac^Its Vil brcvibus,

ftqiiålibus, fafciculatis , apicc pkniufculis.

Det tredje "Sjokrålcet kallas pl Nörr§å Si-

Kaufk^ och fes i naturlig ftorlek afbildadt ;/!^. 4.
och f. Petta djur |r flått oth rundaktigi: , ocih

liar ej fållan några ftrimmör nedre vtd ånd^n af
fidornct Undra d^kn Kr tåninieligeh flat , famt

I der*
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dcrjåtntc något litet och jåmnt uthålkaä, öch med
denna fin undra del eller flata botten ftfter fig

xijuret fä faft vid bergen, ja åfven ock , fom' jag

§elf ront , vid glas och ftenkåril , at det krtapt

kan fkiljas derifran, utan at fonderrifvass mcfi

Ijclf kan det likvål , når det vil , pora fig deriw

frän ledigt. Den ofra åndan år något litet up^
hogd och rundaktig j randen utomkring år pryd4
tned flera rader tentaCula, fom fuUeligen, fa

fårg fom flcapnad, likna unga Radifcr (f). Des^
fa ikola , efter Herr Ströms mig låmnadfe

beråttelfc, hafva häl i åndarne , och ^ dä man
„trycl^er pa dem, fpruta vatten frän fig uti larig

ftrale, åfvenfom de ock Ikola aga en kraft at dra*

ga til fig alt hvad man häller åt dem,*ånda til

och med polerade jårn. Midt uti nyfsberordc

ofre kropps-dcl år en aflång råmna, fom har Ii-

kafom en tjock låpp pä hvardcra fidan, och op-

^r fig denna undertiden få ftarkt, at man nl-

ftan kan fticka lill-fingren dcruti \ dä plåga ock
icke fållan inålfvor af djuret tillika framå-juta,

eller nägot fom liknar en mage. Det år ingen

tvifvel, at juJ^elfva munnen hår bor fokas. J4
forrbemåltc Herr Ström har berättat mig , at

han fjclf fedt djuret genom denna opning fuga

eller draga in i fig en Nercis marina.

Detta Sjokråk har ibland fä ftor längd fojii

fig. 4. utvifarj men äter ibland krymper det fig

ihop och blir mycket lagt, liggandes dä i Bi-

lor

(f) Jag menar den bekanta vancteten af Raphanus fatil
VHS^ fom i LlKN. Hori. Upfjl. namnes pa Jiveulkå
Raduy och fom är C. Bavhini Raphanus mU^r
^hl9ngHS^ famt Lobelxi Hafhanus minor purfnrcus.



|or och fkrytikor , Tå ar det nåftan fer ut fom

tn nedtryckt Pudcr-f)ung. Några gånger har

jag mårkt , at det flcjufcr fift ifcian eller yttim

fåck up afvcr hufvtidet, få at uitct fynes dl

af dci& tentaculis ån cn och annan fpcts^ och ijeif-

va djuret for ofrigt fer ^t fom en Såck^ hvilken

ncdantil år bred och ofy^antil fmålare ^ uicd utr

Ikuren och finkrufig kant^ fåfom det föreftåltcs

fy. j. Dcfs mturliga tårg år rodaktjg -5 bvilkcn

likväl förvandlas til olek^ när djuret hx dodt. Jag
har ej kunnat mårka, at det antingen bråmier >

eller fororfakar nagon^ annan obehagelig kånfla^

mår man känner derpå med handeni Icke har

jag heller fomumniit någon fynncrligen vidrig

tukt 5 hvarkcn ho§ detta eller hagge forcjl^^
iijur^ fl långe de varit kfVandc och friflka^

Såfon) detta Sjokråk åger as fsftrsm tfrmi^

LlNNC* fyliemCj ieke til Medufaf^ ^tm %i\ J^r$'

0pas^ och tyckes vara famm^ flag^ fom Han i

faunM Svec. p fto^ kallar Priafmjtnilti, Men fe-

dan ivmmt på hela detta flågtem i nya% eiler

iz:te editionei^ ^f Syfi^ mmr4 blifvit ånäradt^
och efter Herr Basturs miilcdning kalladt 4-
0lma^ vil ock Jag vedertaga famma namn, och
kallar altfå detta djur ^C TINU fmllh pluribus
{eriebus tcntaculoram fufiformimn. For ofrigt

bor det ock hänföras til dc gamles Vrncas (ma*
irina^) ^ och kommer falcdes fore hos JoNgTp^
fJXTS^ de Exfangvibm

'i
tgb. XFHl under namn af

Vrfm m^j^rj famt hos Gesnerus> de AquattUbm

^; 1057. under den paikrift Vrtlca exflicutct; och
Jårcr vålden darfammaftådes forekommande TJriica

Hprnrä^äf hvilken år denfamma fom Jonsto ni Vr^
I %
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tica mmor9 vara denna var S6-kaufc> i den ftåll-

ning den år då han dragit facken ofver flg^ ån-

^kont deras ritningar åro flata och låmna ringa

efterråttelfc. Annars förekommer den ock hos

Herr Ström i defs Söndmårs Hiftor, L part. fid.

204, under namn af Såe-Kufe^ tillika med en
beflcriftiing- I Herr Bohadschs fkrift de quih

Animal. mar. finner man val ock Caf. VIII, 1 j/.

fiq^ tab. XL fig.
i • en befkrifning och afritning

pä en Medufa , fom han kallar paUiata^ och fom
mycket liknar vår AÄinia; men han fager om
fin^ at d^efx anus fts litet ofvanfor munnen i form
af ett litet upftående cylindrifkt ror > at dcis

tcntacula åro lä danade fom cylindrcr, och at i-

från munnen hånga mycket långa hvita trådar;

hvilket alt vifär, at det år ett amiat flags djur

fom han omtalar.

Corinthiflca Råttikan

,

Raphanus fativus gongylodes^

upgifven
af

BENGT BERGIUS,
Banco - Gommiflarius.

Af Råttikor 5 hvilkas rötter funnits dugeligc
for Månnifkor at åta, åro ånnuicke mh>

fa
utmärkte forter eller varieteter i allmånhet

lifne bekante. Vare Trågårdsmåftare tala en-

daft om fina få kallade Kant-Rättihr ^ Sommar^
Rdtti^
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Mtik&r och Radijer. Med Kant-råttikorne me-
nas då de ftorre och pä ytan af roteii fvartak*

ciga^ fdm til fmakcn aro nog ampra och bitan-

de pä tungan j hvilkea fort Casp# Bauhinus
i Pin, p 6. kallar Raphanus niger. Sommar-råt**

tikor heta de ftorre hvita, fom val ockiä åro

ampra 9 men träffas ofta mindre Ikarpa, åfven-

fom de ock gerna åro merafaftiga, och for dea
orfaken jämväl fatt bära n^mn ^f Vatm^Rdttikpr

i

åro dcfamme fom C. Bauhini Raphanus major

orbiculäris vel rotundus. Radifer kallas egenteli-

gen de fmä hvita, fom ftundom ftota pä purpur,

och jämväl undertiden finnas fvartaktiga pä y-
tan 5 hvilkas fmak år foga amper , och derige-

nom mera bchagelig och upfrifkande : defTa me-
nar C. Bauhinus med Radhanus minor oblon^

gusf och nämnas de hår hos ols måft for Mdmds'^
Radifer, af det de frän forfta vårdtiden efomof-

taft pläga fäs och inom månaden blifva matnyt-
tiga. vMan finner af Radiferne eiabefynnerlig art, v

fom 5 ehuru lika tidig och fnarvåxu med de nu
nämnde, likväl (kiljer fig ifrån dem med det den
oker fig mer pä längden och dertilmed hållet

fig jämntjock , ja nåftan mera klar , (kor ocfe

fmakelig, fkolandes denfarama härftamma itrån

T^fkland , men år icke ån blifvcn nog hos ofs all-

man; torde vam den J. Bauhinus ment med fin

iop^ijffinjus, i Hijl. plant^ T. //, p. f4f. ty han blif-

ver ibland mycket läng. Ofvanbemålte Casp^
Bauhinus anforer /. ännu en Råttike-fort

,

R&phanm Cretieusy den han i fin Prodr.p. jl. få-
ger ha en afläng hvit rot , fom til fmakcn år of-

vermätton Ikarp och bitter {aeerrimus) ; men
denna fort år, nu- mera, til åfventyrs for den

I ; myck-
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rnycknn amperhetcn^ blffVcn aldcks okånd^ocli
fyncs aldrig til t nägrä. trägårdar.

Öotaniftérnc tyckas i allmånhct varit min*
dre lyckcligé i famtcligc Råttike-fortcrncs ve-

derbörliga utredande^ hvilket fofmodcligcn der-

ttf kömmit ^ at de trodt den fakcii e^cntcligcrt

Ii6ra Trågärdsmåftarne til. Men jag finner icke
heller uti delTas fkrifteri, at detta atnnct til gagns
bltfVit afhändlsLdt. Hvad den ene tagéf up, flu-

t€f den andre ut 5 tivad deli ene gor til varieté-

tcU gor den andre til fpecies j når den ene haif

löängä fpecies eller varicteter ^ har den andre

hin ett eller tvä^ ö. f. v. Merr Miller up-
råkttar i fitt GataeHers iOiäUfiaty édité 17fp* fy-*

ri åteligä ttaphani flag, fom han häller for fpc-

eie^5 neflal. t . Raphmus radice obiongä^ fom hart

icällär dcri aUtHdnna kåttikan y och äf var ofvaÄ-^

nåöifide Rädiss i. Rafhk tädki rotunda^ en liten

möd fort^ fom hån nårniier for l^eafeU-^rdttikai

%v Räfk radicé ötbkulätä depteljå^ fom äf hönoni

kallas iivit spän/h tättika , och år Var ofvanbc-

i?éfde Sonan^ar^råttikäj 4, kaphan. radice fuftfot'^

mij fom far namn af Svart Spanjk rduika, och

år den famwi fom var Kant*råttika.

Alla desfa öfVanbemaite Råtjtifce*forter har

Herr Arthiatcm öch Riddaren vok Linnc ^ i

mifeende til deras nåra ofvercnsftåniroelfc i blöm-^

ftiör öch fkidör^ funnit fig fåfanläten at flå ihop

iitlder ett enda fpeciés , och anfe dem fom va-

Heteter under käphmus /athus ,
görandes Han

deraf jme varieteter i Horti VpfiiL p. it g* nlm*

jigéft: Mdls^ Söfnmar-rättikå och Vinter -tättikå

t

mti lekö mer In ämc uti Spth pi^ntåt^p,jis^
hvar*
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hf^t^ den 3;dje värietcten h ^Raphams cbinenjis

éeiferus^ fom inga åtcliga rötter åger.

Jag får nu hårmedeltt den åran, at for KongL
Academien framlåggä en ny Råttikc-fprt , fom
fuUcligen fortjenar omtånkfamma Hushållares

upmårkfamhct , och fom ofelbart lårer framde-

les blifva en af de begårligafte for vara Trå-
gardsmåftare. Denna fort år icke något fårftildt

^ecies) ty fr6-(tidorne med mera vifa nogfamt,

den år en Raphanus fativus, af hvilket fpe-

cics den blir en utmårkt och ftor varietet, i\

%x, hädanefter de nptablare varicteterhc under bc^^

m^lte fpecies bora blifva fyra. I>et år juft icke
l^lomman, fom fa fynnerligen utgör varictetcn,

chum den likväl |r olit andras Råttike-blom*
mor til färgen, hvilken hår år något mörkblå,
fotande in på purpur, med fvartaktipa ådror

eller ränders utan råtta varicteten . beftar i den*
na Råttikas fållfamma art, at våxa, med roten

öfvan jord, och det til ovanlig florlek. Roten
|r utanpå mer och mindre randig med purpur-'

färgade och blekare rånder , flutandes hon fig

yndcr jord i grenar med fibreufa afdclningar.

Den bekanta Kål-rabi, fom våxer pa lika fått

med fin rot ofvan jord, år af Botanifterne med
Jkål uptagen fom en exftant varietet utaf Bras-

fica oleracea, med tilnamn af gongyloies^ fårdc-

les fom han beftåndigt, bibehåller detta fitt va-
rierande ifrån Kålrötter ( Napobraffica) i derfo-

re tror jag mig vara befogad at anfe denna främ-
mande Råttika fåfom en tydelig varietet under
Raphanus fativus , med famma tilnamn gongylo^

dfs^ emedan den åfven bibehåller fig vid den
art at våxji, hv«rj»ed den ifrån andra* Råttike-
forter varierar. I 4 Dirc-



Difefleuren vid Oft-IiidiÉä Cöfftpagnicl

Herr Michael Grubb, lyckcligen hemkom-^
men ifmi Canton^ behagade om våren lyöf xoed'*

deja mig åtflcillriga flags Chinefifka fron^ at fori

i^ka til at få i n^in Trågard. De^ibland var ocH
det Chinefiflka Oljefroet , Raphanus chinenfis

#leiferas, hvafs nytta Herr Cäpitaine E^ceberg
Jfört fornt hade gjort bekant i 4^ai. Handling

gar får är ilH^h 3 ^ t- J^S f^dde hiraf uté

kr-jofd^ dårfroen gingo ymnigt tip 5 och kom-
i«o efter nägrå veckor i blomma. Sedermera

hpp hela Sommaren forbi^ utan at jag gaf fyn-

iierlig äkt pä desfa Oljefrén * tils jajg omfider

titaf en håndelfe blcf deriblana Värfc några ovan-

liga Råttike blommor., fom titmlrkte fig med
en långt mörkare^ blå fkg ån de dndra* VidI

ttårmare efterfeend^ , fann jag ftjelken mera
ftörvåxt, men fornåmligaå röpen af en ovanlig

tjocklek 6ch långd ^ jimte én befynnerlig art y

Ät til ftorfta delen våxa. öfvan jord* jfag fiot nu
ftrax ) at något fro af ett främmande Råttikc-

flap hade folgt med de ofvannåmnde Oljefroii

ifrån China^ och blef forgfållig at kunna upfo-

la flera ftånd ^ f6r genom åtfkilliga forfofe

kunna fkaiFa mig hårutaf mogna fron > hvilket
Yäf få mycket angelägnare , fom våxtcn redari

i Sej^tember manad ånnu hade måft bara blom-
mor^ och allenaft några fä nyfs formerade (ki-

éoi\ Ändteligen fann jag f ftänd , hvaraf jag

fedan^ når froftnåtterne kommo^ gaf Trägårds^

mSflarén t rötter at forvara ofver vintren uti

|0iidkula> ett ftänd tog jag up utan rot och fat-*

Xc i ett fonfter ud vattcöj ymfandcs fcdan hvar*
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|*' dag med frifkt vatten 5 och dc ofriga t^otter-

iic forfoktc jag at åta.

Den ena af desfa fiftnlmrKia hade en anfeti-^

lig ftorlek ^ och låt jag for ta fkutt våga hcn-^

ne på befsman , da hön vog npägot ofvcr S mar-
kcr» Hon upflcars i nedra ånda% och fans hvar-
ken trådig eller fvampig > utan faftig och com-
aft , icke amper och bitande, fom Kant-råtti-

orne åfo, utan af famma behaglighet fom vara

Radifer hafva > kort fagt , var den häfta Råtti-^

ka man ville äta. Pä famma fått forhåll denna
rot fig ånnu vidare hela länga ftycket, tils det

började fkrida up emot ofre ånd.an , dår hon dä

började midt * uti fynas något litet fvampig^
hvilket fedan tiltog , alt fom man mer och mer
n?ilkades til det gröna. Jag tror likvål fåkert,

at denna Råttikan fkulle kunnat forfla til ett

bord af perfoner^ fa at hvar och en fkulle

fatt fitt lyftmåte.

Dc rotterne
,
jag nåmnde at Trågardsmå-

ftaren fatt om hand , begingo fig våj^ ofver vin-

tern , och fattes' fedan ut til fro-ftånd i forlednc

våras, då de, likafom andra Råttikor, fkoto up
ftjelkar, fom hela Sommaren, ja inpå fena hö-
ften, immerfort blommade och fatte fkidor^

hvaruti fron kommo ojåmnt til mognad , och der-

forc efterhand famlades* Jag i akt tog den for-

figtighet, då platfen for desfa fro- ftänden utfags,

at han fick ligga for fig ^clf, få at inga andra
Råttikc - forter kommo at ftä i granfkapet, ty
det år fä naturligt y fom af forfarenheten ofta
beftyrkt , at de båfta forter kunna degenerera
och vanartas, når anifta fåmre forter komma til

at ftä dem for nåra, och, under ett famtida

1 f blom-
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blommande^ med fitt Frömjöl, fom kringfSres

af vädret, bcfroa deras Stigmata.
Forfoket med den ftjelken, fom blifvit ftåld

uti vatten - kruka i ett fonfter, lyckades aldelcs

efter onfican. Inom några veckors tid gick frö-

et riktigt til mognad, och forvarades (cdan i fi-

na flvidor til våren , då det blef fådt och gick
fnart up* Detta experiment at ftaffa mogna
fron, når lådant for hoft-kolden ej låter fig gora
ute i fria luften , torde fortjena at i akt tagas,

når man har andra rara växter, om hvilkas fron

man år angelägen. Det måfte formodeligen al-

tid gä an, når ftjclken år lång, grof och faftfuU,

f^mt vatnet flitigt ömbytes. Denna ftjelk hade
inemot 5 alnars långd , och var nederft val fä

tjock fom z hoplagde tum^åndar.

Det froct^ jag i våras låt få, vardt dels fådt

i- en drif-bånk, och dels uppå, kall jord*. I drif*

bånken dref det for fort, iä at plantorna blef-

vö rinkige, hvarfore de måfte utplanteras; men
både plantorncs fpinkughet och Trågårdsmåfta-

rens vårdslöshet , vid en infallande torka, foror-

fakade at dc ingen trcfnad fingo. Pa kall jord

lyckades det val båttre > men lom jag vid utfå-

cndet glömde bort at vålja enahanda jordmån,

fom förra året ,
nämligen mullblandad , los och

fuktig ler-jord , låtandes i defs ftållc Trägårds^

måftaren, lom mente gora val , få fä det på en

|et och mycket godd Gurk-fång, få ville planr

törne icke fort, utan ftodo alt framgent uti fvag

och tynande våxt , rotterne hoUo fig knutigc,

och funnos , vid underfokning , merendek anp

gripne utaf Mafk, fom tå fiut gjorde dem alde-

ies ihåliga. Jag markte imedlertid mitt fel ti-

digt
j
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(Jigt nog y for nt annu kunna flytta nc4 pä Icrf,

jorden en och annan planta, fem maflcen ej h]un-

Ijit fkåmma, hv^ilka^ oaktadt de ej vatnades i en
tilftotande torkav trefvos dar tåmmeligen vål^ få

at rotternc i halfva September gingo til y mar-

kers vigt.

Således har jag nU en ren forfarenhet på
deri jordman fom denna Rättikc-fort til fin fro-

dighet åfkar, och at ätminftone en plats med
mycken godfel pä år ingalunda dertil tfenlig

,

hvilket öck pLtNttrs redän i Cm tid öm Rapha-
nus i gemen änmårkt, dä han /ik li-^- jt fager

at åtn oMt fimufn. En {idlånd och fuktig plats

fer jag flera af AuÄorefiie hålla for Råttikor
tjenlig^ til befordrande af deras ftorkkj och fkall

iman på fadänt fl:ålle funnit dem verkeligcn blip
vit mindre, flkarpa til fmaken.

. Storleken på Rättikor kan gå ofvermåttort

långt. I Indien 5 dar de, efter Linschotens
öch fleras utfago^ vanka til nog ymnoghet, fko"

la <lc blifva tjocka fom en Karls arm ^ fafom
Jos. A CösTA förtäljer Lib, 4. c. och Pi-

ÖAFETTA änforcr i fin defcrift. regm Congo m.

5 efter Lope!s beråttclfe ^ at de Råttikor
hari fedt våxa vildt pä Öen S. Helena, i den lo*

6 och fruktbara jordmånen, varit få ftora fom
én Mans ben. PLiNit Raphäms Algldenp ^ den
han /. c, fågcr våxa i norra Tyfkland , och til

ftörleken likna fpåda Barn^ (aquare m^gnituMnem
in^åntium fuerårum)^ fynes ofantelig och nåftan

förfärligs men GESNEkus håller Plinii utfa-

iamma flag i Veft-Priesland , föm gädt ända til

50 fkålpunds vigt, och håller JoH. Bauhinus
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L c. 14.-7, den for in^en annan fort , ån den
de i Tyfkland vanligen cultivera, fom år läng*
växt och klar 5 likafom Plinius fager om Algr-
denfis at den var longus d translucidus. Jag vil

ntt mcdgifva, at denna nåmndc fort varit verke--

ligen dermcd ment 5 men få tor jag ock påfta , at

cn få ofantelig defs ftorlek til ingen ting gag-
nat, ty hvar och en vet, at ju mera desfaRåt-
tikor våxa Hora , defs mera plåga de ock bli

fvampiga, hvarfore ockfå aldrig någon Trågards-
tnåilarc fboter om at drifva fina Råttikor^ at de
må bliffcora. En annan fak år det med min Ra-
phanus gongylodes, ty ju ftorre den kan våxa,

JU drygare ftycke har man til at åta, och ehuru-
vål åfven den kan blifva fvampig , fker dock
fådant uppe vjd ofre andan , men ftorre delen

deraf år fi-ilk och kan bli til nytta. Jag har

forfokt at låta denna Råttika kokas och kram-
mas fonder til ett mos, pä famma fått fom man
brukar gora Rofve-mos , hvilket blifvit godt
och låtit rått val åta lig.

Det torde vara fkada, om denna Råttikc-

fort, fom nu få lyckligt-vis kommit hit, ej fkul-

le blifva någorlunda allmän , efter den få val

tål vårt cliraat och lönar mödan at cultivera.

Jag flvall derfore råkna for ett noje, at af mitt

lilk forråd meddela firon ät hvilken fom beha-

gar, få långt det räcker, åfvenfom jag ock re-

dan deraf lämnat ut til cn och annan af mina vän-

ner. Dem har jag med det famma rådt, at ej

få fina fron forr ån vid Midfommars- tiden, dä

Loppmaflvcn, deras fiende, icke mera år få far-

lig. Det hjclper då mycket til en frodig våxt,

om väderleken hXvt regnaktig. Denna forten
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iyncs verkeligcn i fig {jelf vara ett flags Hoft^

Råttika, och har jag med forundran fedt deri

hela höften kunnat ila ute pch tåla kölden , ja

åfven några froftnåtten

Ac jag hår ofvanfore nåmnt denna Ratti-

ke-ibrt for ny, har jag haft anledning til af Bo-
taniike Auftqrcrncs nog enhälliga ftillatigande

derocn, fårdeles ock fom jag icke heller i någon
Tragärds-bok funnit den med minfta ord nåmnd^

Ja, vår Landsman, Kongl. Trågårdsmåftaren

Herr And. Kallström , fom nyligen hem-
Jcommit ifrån Cm utlåndfka refa, den han med
upmårk&mma ,6gon torråttat endaft for Trå-

f
ärds - vetenflkapens (kull , har ingenftåds fedt

enna fåilfamma fort ,
antingen uti Franfka y

Engefflca, Hollåndfka eller Tyfka Trågåvdar.

Och i (ådant hånfeende tyckes den nogfamt for-

tjena at kallas ny* Icke defs mindre kan jag med
vifshet påftå, at yeltve den gamle Greken Theo-
PttRASTus redan i fin tid haft fig denna fort be-
kant, ocfi det under namn af Corinthijh Mtti*

ka^ Han fåger ^ at denfamma våxer ftor och
tjock, når hon någon tid får ftå, men intet, fom
andra Råtxikor^ tiltager i ftorlekcn u;ider jord,

utan fkjutw fig up ofvan jord> få at roten må-
ftadcls kommer at ftå bar. Beniålte Theo-
PHRASTi egna ord i defs Hi^. plantar. ilb, 7. c.

4^ p. 137. lyda lå, efter T. Gaz.^. Latinflca

ofverfåttning : AmfUffime Corinthia radix (raphanis)

adolefcit , qn£ vel Jlirpe tonjiat deteBa : hétc enim

furfum verfus protruditur > mc ut c^ter^ in terram
»mpUari folita ^ft. Utaf honom har fedan Pli-
Nius fått hvad han £brif\^cr om famma Råttika,
churuvål med den irring, at han nämner henne

* Br
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for Napus : liiem (Graci) , fager han , Naforum
quinque genera fecere , Corinthium , Cleonmm , Lio*

thafium f Boedticum) (i qugd per fe viride dixeirunt^

Ex iis in ampUtudinem adolejde Corinthium y nuda fe-

Te radice, Solum enim hoc genus fuperne tendit^ mn
Ut cetera in terram. Sc cit,

Jåmforc nu hvem fom vil dcsfa Throphra-
STT och Plinii utlatelfcr med beflcrifningcn pi
min hår upgifiie Råttika, få mäftc han Ijusli-

gen finna 5 at juft denfamma, och ingen annan

fort, varit af dem ment, och at altfa Raphanus

gongylodes otvifvelaktigt år den råtta Cmnthijkq,

Rdttikan.

Upläft den la Dec. 17^6.

F4rfik med Färge - fiofter , fom vid

ManufaBurer nyttjas ttl gul firg^ oeh

t fynnerhet om Soliäago

Canadenfis-,

Af
PEHR ADRIAN GADP,

Chem. Profcflbr i Åbo,

§. I. Con^ roåft alla Vcgetabilier til na^on d^l

vjf sifva gul fårg, fä har detta gifvit an-

ledning til ett ftorc antal af gula Fårj^c- ftofter,

I Franflca Fårgc - ordningarne och i nagrc andré

upgiFvas I f färflijlde våxter hårtil, och i Doflr.

Linders Svmjka fän^ekonjf uprå-knas 14 inhcm-

fka våxter för gul fårg , hvilkct antål af andre
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jR ^cra blift^it ékadt. Af alla desfa gifvcr dock
åmpt cn åttondel någon rått beftåndig gul fårg,

ivarfore nied^ fkål dc ofriga bora utmonftras j

^och tyckes det vara mödan vårdt at urftilja

,

hvilka Får^e - ftoftcr til gul fårg med fåkcrhct

kunna nyttjas vid ManUfadurcr, och hvilka til

hcmflogdcrs behof på Landet ma famlas och an-

våndas,

§. 2. Hvad utrikes gula Fårge-ftoftcr vid

våra Manufefturer angår, få bor férft nämnas
Léjypfonia inermis^ Under namn af Alkanna\ fåfta

öftcrländningarnc hårmcd en hog gul fårg på tån-

der, naglar, hår, tagel, ylle, filkc, bomull och
linne. Men denna år vid våra Fårgcriér myc-
ket fållfynt och dyr. Gummi gutta år cn fuccus

infptjfatus gumfnofo - refmofus \ fom bckommes af

iörten Cambogia. På Apothcken nyttjas denna i*

Wahd j någon gång åfven vid Maleriers mera
fållan i Fårgerier. Af de fSrfok jag hårmed gjort,

har jag funnit, at, i anfecnde til den refineufc

jdelcn, denna fårg båft uplofes och färgar, om
den drifves mfed någon tilfats af alcaliikt Salt 5

-men at gora fårgen beftåndig, bSr Silkct förut

J>ctas i vanlig Alön-fod utan tilfats af Vin-ften.

-Under fargningcn upkommer fåledes håraf ep
Tartarus vitriolatus, hvilket medclfalt, for fin

trSgfmålthet i vatten , båft fafter denna fårg.

$. 3. Af utrikes gul^i Fårgc - ftoftcr
,
/om

an allmännare nyttjas vid vira Fårgerier, Hafve
vi ock Curcuma^ Gurkmeja, eller fa kallad 2>r-

ramerita^ Sandel; Santalum\ Fuftik eller Gelb-
holtz, Marus tin^oria^ fom ock Roucou^ ett me-
ra rcfineuft ån gum-aktigt farge-åmne, hvilket,

efter Perc JUABAa^å boåttelft , pä Amcricanfkic
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Oarnc (kml^ och tilredes cn rod hinna ^ fom
tag€s ur fro-hoifornc på en obekant våxt. Men
(om^éh desfc^ pä det fått de nu nyttjas vid va*-

ra FIrgerier, ej gifva någon beftandig fårg, il
borde de aldrig enfamme brukas, utan endalt vid

ciågrc få fchattcringar af gult. At på klåde och
.ylletyger fåiia orange och More doré fårg , der-
vid kan Krapfi blandning med Vam tWcx SoUdag0

UlanGidenfts fåkrare gora gagn åi\ Rqucoh^ Dock fom
Kräpp ej tager på Silke ^ och vid Silte-Fårge*

Tier mera hafv^s affeende pä fårgornes lyfter ån
i^etlåndighct^ få ml den dock dar tils vidare

.nyttjas.

% 4. Den i Fårge-konftea mycket forfarnc

He«lL'0T har allenaft funnit 4 Färge - ftofter,

fom gifva en varaktig göd gul flrg. De |ro

Rcfida Lueeoici^ Vm^ Serrmuk twSl4)ria^ Ängdcåri
,<jtn^a tmMörla^ Gm&'y finit Ti^igmcäa Tmnum
€uni*^ hvartil med fog kan liggas SoUdago Camif

^enfis. Huruvida af dcsfc Farge • ftofcers eget

gry 5 eller af 4c Salier., hvarmed färgen fåftes,

<lct kan anfes for cn folgd, at de antingen gif-

va en ren hog-gul fai^^ eller o^k at flrgornc

falla i grongulc eller rodgult, fom år orange^ och
Jivilka Salier , utan färgoracs minfkning af dc^

,ras naturliga lyfter 5 måft bidraga til at fåfta gu-
la färgor, det har jag igenom följande forfofc

fokt utröna^
*

f. Som Curcuma, 5^ ibland alla guk
Färge-ftoftcr vid våra fårgcricr gifver den vac-

krafte och hogfta^ men ock obeflåiidigaft^e, fårg>

iå vil jag förft nämna om nagre forfok^ fom da'*

,mefi blitVit gjorde. Med Alun allena blifver

iargeji..pråktigaft , saco ock . måft. obeftåndig.

Aluu
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4km och Vin-ften har blifvit forfokt i flcrp pro-

portioner 5 fom ock Tartarus vitriolatus men af

foga mera varaktighet* At tåfta denna hxrg nied

Kokfalt, utgifver Hellot iåfom en ftor hemlig-

het hos Färgare 5 medföljande affjudnings-prof,

fom anftåltes lo minuter i kokhet lut och (äp-

loddcr, vifar dock, at det icke år påliteligt. I

anfeende hårtil , tilreddes for i fkålp. Ull-garn

€tt bete af 4 lod Alun^ 2 lod Vin-ftcn och i

lod Kok-falt 5 fom koktes i 3 kannor vatten^

håruti lades garnet at koka en fjårdedeis tim-

ma, dä det togs up och torkades utan affkolg-

ning. Sedan kokades z lod Gurkmeja i 3 kan-

nor vatten, hvaruti godfet lades och omrördes

cn half timma, hvarefter det befans hafva en
fkon gul fårg. I if minuter har detta blifvit

forfokt i kokhet Lut och Såpa , i tillyckt kåril :

men har mift ringa af couleuren under affjiid^

nuigen. Af inhemika växter^ gifvcr barken a^f

Merberis och af Rhamnus , catharticus
^ Getapelcn^

måfl: lika f|rg, fom Curcuma: men fom desfc

tråd-arter med ftorre formän kunna användas til

.flogder, fä torde dc håldre dårvid bora nyttjas^

an i fårgcrier*

§. 6. Ängflvär^ Serratuhy gifvei* af fig fjelf

cn gröngul fårg. 4 lod af detta färge-grls foTT

foktes med Akm enfamt, fom ock med tilfats

af Vin-ftcn^ dä det befans, at fårgen far lloc-

re lyfter utan Vin-ften, men blifver i det fal-^

Jetaltid mindre beftändig. Drafvcs denne FIrgC'*

ftoft med Sal alcali mineralc eller Kalk , fä mi*
fter den måft fin ^ronfka, och couleureq hår'?

mar i det nårmafbc den vackra gula fårg fom
fås af V^uen. For färgcricrne biifvci: 4ct for-
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delaktigt, at både i brift af Vau, fom öck da
den ej år fullmogen , (hvilkct ofta händer i Fin-
land, i fall den ej fäs pä torr jord och hog-
dcr), pä detta fått nyttja Ängflvår, fäfom ett

mindre koftfamt fårgc-åmne. Förutan detta,

gifver Ängfkår til alla gröna coulcurer den bå-^

ila och faftafte grund. For l Mlp* garn låg-

ges dä i 3 kannor vatten t nåfvar Hvetekli
och 6 lod Alun, hvaruti godfet kokas en half

timma. Sedan det kokat, uptages det, fkoljes,

halftorkas, och pä nytt kokas i ett iärgcfad

,

fom år tilredt i 4 kannor vatten, af i fkälp.

Äng{kår, i lod Kalk och z lod Pottafka^, hvar-

på det år färdigt gult, och når det dragés i*

genom blåkypen, gifver en vacker och faft groa
f årg.

§. 7. Skall med Än^åår färgas hog-gult,
utan at nyttjas til grund for någon gron fårg,

fä lämnas Kalken bort, och godfet betas förut

pä det fåttet, at til i Ikålp. garn tages t lod

V inbiten, 4 lod Alun och z gopnar Hvetekli,

hvarmed det kokas en half timma i 4 kannor
vatten. Sedan tages det up , fkoljes litet och
torkas, famt dårpä tilredes et fårgefåd af i

fkälp. Änglkår, 3 lod hvit Pottafka, i 4 kan-

nor vatten , hvatuti godfet en half timma om-
rores, under det fårgfädet fakta kokar. Når
Linne fårgas, plåga Fårgare, utan at beta det

förut, ftrax fårga det med i fkälp. Ängfkår

och 4 lod Pottalka. Fårgen blifver val häraf

vacker 3 men gar af i forfta tvätt. De fom äro

mäne om varaktigare färg, lägga til i före-

nämnde fårgefäd ^ quintin i ättika blott Spanfk*

gröna, men fom defs fyra ej til fullo faturerar
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det alcalilka faltet, fom hår brukas, fä Tifa af-

rjudnings - profven, at det icke år- päliteligt-

Mera beftåndig tårg vinnes i detta fall, om i

{kåip. Linngarn beras i i kannor vatten, hvar-

liti 8 lod Alun blifvk uplolle. Härifrån upta-

ges det efter iz timmar, torkas utan affkolg-

ning, och fårgas fedan i ett fårgefad, fom medi

4 kannor vatten af i Ikålp. Ängflcär och 3 lod

Pottafka blifvit hopkokadt.

§. 8. Af inhemfka vilda växter, hvilka Ii-

kafom Angfkår vid Manufadurcr kunna nyttjas^

bor jag, efter gjorde forfok, mmn^ HypericMm^^

Johannis-ortcn, Thailärum flavum^ Centaurea Ja-^

cea^ Knaporten, Hieracmm umbelhtum^ Graim d*

eller båren af Getapelcn, §»f>, fom ock

låndfka, fom kunna cultiveras här- Alla de^fa^

jåmtc Serrmula^ Angfkår, gifva med Salmiac
blekgul färg 5 med oieo Tartari och andra Sa--

Jia alcalina iixiviofa falla de i orange^ af Al-

cali mineraic mifta de måft fin gronfkaj Aluu
^okar måft deras naturliga fårgors lyfter 3 och
med Alun och Vin-ften i en ratt proportion,

6, 7, fäs af dem de varaktigafte gula få^-gor.

§.9. Den gula farg Refeda^ Vauen, gifver,

år mera lyfter och klar, famt grouÖcar icke
fom Angfkår och defs likar. Defs forhailande

med SaKer år lika fom Angfkårs: mca tål ej

Kalk, lämnar icke helkr få iåmpelig grund*
farg til grönt fom den. I afijudniag med SäpÄ

tan faft mera far dåraf ftorre lyfter. Pa en rått

proportion af Aluns och Vinftcm tillatfen Tid

god*
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godfets betande, beror bäde fårgens klarhet och
beftåndighet. TiUåtter män Vin-ftcn for myc-
ket 5 fä formar icke Alun-fyran faturera den, får-

gen blifver obcftåndig och faller mycket i o-
rangcj mycken Alun fkadar ock godfet famt
gor fårgen blek. Våra Fårgarc taga gemenli-

Hgen lika mycket af hvardera^ i utkomne får-

gc-bockcr upgifves åfven ofta Vin-ften i ftor-

rc proportion ån Alun ; men at alt detta år o-
riktigt, det intyga både Theorie och Forfa-

renhet. Så är af Chemifke ron bekant, at til

faturation af i unz Vin-ften, fordras något 6f-

ver f qumtin Viftril-olja. Efter Neumanns
forfok, innehåller åter i unz Alun endaft i qvin-

tin och 18 gran Sal acidum j foljakteligen har

Hello T mycket rått, då han til bet for gula

couleurer foreflär 4 unz Alun emot i unz
Vin-ftcn. Igenom en fädan proportion vinnes

icke allenaft desfa fårgors lyfter, utan ock be-

ftåndighet. Gula couleurer tåla ock Alun-fyran

mera än Krapp-rodt och andra flika roda fårgor,

hvilka til fitt gry j
(temture)y forftoras, få fnart

Alun har någon betydande ofvervigt emot Vin-
ftenen.

§. 10. Vid de forfok, jag anftålt med Vau,
har jag funnit vara båft, at til bete for i flcälp^

Yllegarn, tagcs 4 lod Alun emot 1^ lod Vin-
ften, fom med z nåfvar Hvetekli kokas i 5
kannor vfitten. I detta bete ligger godfet it

timmar, dådet tages up, fkoljes och halftor-

kas. Sedan tilrcdes ett fårgcfäd af i Ikäipuad

^ Vau i 4 kannor vatten, hvartil, når det en

timma kokat och fårgegråfet år bortkaftadt

,

tillågges i lod hvit Pottaflka. Idennafodom-
rores
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rores garnet en fjerdedels timma, dådet år nog

gult, At til flut med nägot x^lcali drifva denna får-

gcftoft, det höjer couleurcn, eller , fom Färga-

re fäga, det gifver fårgenen förgyllning. Men
gemenligen gä de for långt härmed, tå at for

I {kålp. garn tages emot 4 lod Alun, både ilod

Vin- ilen 5 fom ock til flut vid fårgens afdrif-

ning z lod Pottafka, hvilket gor denna tåfg

mycket obeftåndigare, ån den på nyfsnåmnde

fått kan fås. Vid affjudnings- prbfven har jag

ock ront, at tilfats af Hvetekli i betet myc-
ket fråmjar beftåndigheten af fårgen. Skall

Silke eller Linne fårgas med Vau, få låmnas

Vin-ftenen och Hvetekliet bort, och fårgen

drifves endaft raed Alun och Pottaflva, i det

forhållande, fom i flutet af 7. §. anfordt år.

§- II. Vi tyckas åga några inhemflca vilda

växter, fom kunna gifva lika god fårg forp

Vau> iåfom Anthemis tmBorta j Lettblomfter,

Ceniflay Ltchen juniperinus y Enetråds-mosfen , Xan^

thium ftrumariumy fom våxcr vild i Skåne, um-
bella^ af Charophyllum , at ej nåmna Acanthus moU
Us y fom fins i våra drif-hus> hvilka dock alla-

cj åro få fårgdigre, fom de förre. CheUdoniumy

Svalorten, och Bidens tripartita^ gifva med A-
lun orange- fårg: men drifvas de i ftorre pro-

portion med Pottafka, få fårga de brandgult.

Gul Melilotus och någre andra Diadclphiftcr gif-

va en blekgul fårg. Flera inhemflia våxter lö-

nar det ej omaket at ^mla til fårgeriernes bc-
hof vid Manufakturer, utan må alla de ofriga

til hcmflogders fårgande på landet användas.

§.12. Hvad Solidago Canadenfts angår, fa

liknar, om icke ofvertråffar, den Vauen med lin

K 3 vac-
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vackra öch bcftåndiga guk fårg- Mccjfoljande ^

prof beftyrker det til Fullo. Hei>lot nämner
om denna våxt under namn af Firga Cmadenjls^

Når växten drifves i fårgfodet med ätfkilliga

flägs Salier, §^9j forhwaller den fig aldeles lika

fom Vauen^ famt gifver pä lika fått, i o, fa

göd gul fårg pi" Yllc^ Silke och Linnc^ fom
den. Når til ^ flcalp. Yllegärn bebofvcs 5 (kålp.

VaU^ la har z fkoaip, blad och blomftjclkar af

denna Solidago gifvit lika god fårg. Igenom
afijudrting med Lut och Såpa, fom år råtta

profvet for gula conlcurer^ har jag forfokt den-
na färge-ftoft^ och oanfcdt Franfka Färgare-

ördningarne foreilcrifva cndaft f minuters prof
djeruti^ 4å har rnedfoljande profftyckc i kokan-
de Lut och Såpa, i tiilyckt kåril, ofver en half

timma^ utan mhifkning til färgen^ uthärdat det-

ti pröf. Igenom Herr Commisfarieii Joh. F*

KhygBrs- Denågna foranftaltande^ har ock en
Färgare i Stockholm, i afkc-lut och Venediflc

tväl i 2:ne timmars tid kokat ett af mig ofver-

fåtidt Sidentygs- prof 5 fom var fårgadt med
Solidago Canadenfis , och hvilket åfven vifat

öojaktigt prof

15. Schyttgdh) fom vid oljc - målningar

bmkas^ kan tilredas åfven af denna våxt, på
det fåttet, at til i {kälp, Solidago tagcs i lod

Kålk^ hvilket kokas tilfamtnans i 3:ne kannor
vatten; til detta Has ett halfftop vatten, hvar-*

uti % lod Alun blifvit uplofte^ då ftrax af fårg-

faden en gul fårg prxcipiteras och fåtter fig

på bottnen, fom, upblandad med litet krita, år

Sehyttgelb. Vil man^ at denna gula färg (kall

fiila i orange 5 fa utelämnas Kalken ifrån fårg-

fodet
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och i defs ftålle tages ett hälft lod Pott-

afta emot i fkalp^ af denna Fårge-ftoft.

§. 14. Tiden 5 når denne Fårge - ftoft bor
uphåmtas och famlas, infaller ftrax efter det

växten blommat» Upffcåres den fenare, år den
icke fa fargdiger fom förut. Växtens blommor
och blad hyfa måfta flrgcn3, ftjclken gifver

ock famma fårg: men fordrar längre tid at ko-
ka på, forrån den fårgar. Under de lo års tid,

jag fkott och planterat denna våxt, har jag

funnit den rått val tala Finflca Climatet, och
aldrig mårkt den yantrifvas. Hålft åfkar den
ler - blandad jordman > men håller ock nog til

godo annan jord. Den kan utfås både Hoft
och Vår, och, har i flerc år fädt fig fjelf i min
Plantage- Ar 1761^ famt forledet är 1765
har jag deraf uplkordat de måfta och mogna-
ftc fron, I medio Septcmhris år den fåkraft

mogen i vart Climat, Defs frön åro, fäfom
andre Syngenefifters, forfedda med fmå hvita

fjun, hvarigenom de lått
.
af vådret kringfpridas

och utfås. I god fet jord, upvåxcr den ofta

til alns långd, och år altid dubbelt ftorre

och längre ån V auen. Den formän år ock med
denna Fårge -ftoft, at den år perennis, våxer
up af en och famma rot i flera år, och låter

genom rötterna åfven mycket lått utplantera

lig. Sedan Plantagen af denna våxt år en gång
anlagd , fordrar den ej vidare fkotfel , ån at den
hålles något fri for ogrås.

Til de af mig for' någon tid fedan infånde

Ron, om Gula Fårge- ftofter, torde, for

K 4 vida-
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vidare imljrsning^ tå tillåggäs, 1:0. ät jag vid
alla fortoken nyttjat Svenflk Alun^ i brift af
den Romerfta, fom år mera fri for Jårn* hak.
z:o. At_ fedan det föregående var inlåndt, har

jag af Gåttingifche gelehrte Anzeigen funnit ^ at

Kongl. Societeten dårllådcs gifvit en Siden-tår*

gare ifrån Bremen, vid namn Kxjlenkamp,
en Belöning for defs ingifna Svar pä Societe-

tens Fråga, öm något Gult färgande ämne finnes

^

fom dr fä befiänd/gt jom Kräpp och U^eide? AfRc*
cenfionen finner jag, at han fordrar något ftor-

re proportion af Alun och Vin-ften, ån jag
determinerat 5 hvilket torde komma dåraf, ät

han brukat Romerfk , men jag Svenfk Alun^
hvilken fcnare innehåller mef acidum. Han fo-

régifver vidare , at Sumach och Grains d'Avignon >

fom aro Bår af cnRhamnus^ och hvilka åro be-

kante iot obeftåndig gul fårg , fkola kunna
i;|

jåmte flera obeftåndiga gula Fårge-ftofter, for-*'

fåttas at gifva beftåndis gul fårg, om Tenn-
fölution, giord i Aqua Regis, nyttjas i fårge-

fädet , (åfom med Coccionellen fl^er. Men jag har

mycken orfak at tvifla, om åndamälet dermed
vinnes. . Jag har med all granlagenhet gjort

forfok at fårga gult med Curcuma, och nyt-

tjat dervid Tcnn-folution i tilråckelig propor-

tiön, jåmté Vin-ften, utan at rona fä onfkad

effeét. I affjudnings - prof med vinättika och
Vatten, foni paftod 10 minuter, bibehöll fig

fårgen någorlunda; men lika lång tid i rent

kök-hett vatten , mindre ^ och aldraminft med
. Såpa och tvål. Och tom guk Sidentyger och
Cattuncr bora tåla tvättning med Såpa eller

Tvålj om fårgorna Ikola anfes for beftåndigaj

få
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lä tyckes detta forflaget ej iipfylk den paryf-

tadc aflipten. Mera beftåndighet i gul färg

vinnes pa det fått, fom jag i § befkrifvit-

En ganjka Jälljynt Ögonjkada;

Af

JOH. L. ODHELIUS,
Med. Doå. Koiigl Hof-Medicus.

Sedan Kongl. Vetenfkaps Academien, genom
fina Depliteradc, Herrar Profeflbrerne A-

CREL och Martin^ gjort fig forviflad om fan-

fårdigheten af en Pupilk attificialis natura^^

hvilken jag hade den åran iipgifva, och fom
finnes införd titi 4:de Q\^artalet af I76f ars

Handlingar; har jag äter träffat en nåftan dy-

lik Ögon^kada5 den jag nu far underftålla Kgl.
Academiens benägna upmårkfamhet.

Bonden Anders Änders[on^ ifrån Sundfkiår

och Frotuna Socken i Roflagen, tår 5 efter en
foregängen och, på vanligt fått, med varma
omflag, illa botad Ophthalmia humida, en Leu-
coma pa bå«ge ögonen, af den fafthct, at han
ingen ting Icunde fe. Efter beftåndigt nyt-

tjande, i någon tid, af famma flags hjälpeme-
del, fom den forrc fjuke brukat, blef jag med
forundran varfe, at han, oaktadt Lcucoma var

til en god del qvar, faft anfenligen minlkad^
likväl tåmmeligen kunde fc at gä och hjälpa

K f dg
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fig fjelf. Som han då fadc fig fe genom det
vånftra ogat, fåg jag närmare efter, och fant

dar en ovanlig oformelig opning pä Iridis ofra

fegmcnt) hvarigenom ljusftrålarne falla in pä
retina^

Hårutaf tror jag mig hafva tilrackeligt

fkål, at, vid fådane ögats fel, dar antingen Pu-
pillen år aldeles fammandragen, eller ock hop-
kliftrad med en dunkel Capfula Lcntis, fom
icke låter fkilja fig dårifrär), eller ock pupillen

år fncdt trängd ur fitt råtta ftålle, famt upfyld

med en uploft och fedan dar fammangyttrad
Lens cryftallina, m. ro., dä foka til at med
en mycket hvafs Starr-nal, fom införes z eller

hogft 5 linier frän Orbiculus ciliaris, gåra en

ny opning pä Iris, hvareft det fig låttaft gö-
ra läter. Härigenom torde jag törmodeligen

kunna ätcrftålla fynen pä en eljieft obotelig blind.

Utgången pä ett fådant forfok , fym jag nu
fnart tanker anftålla, vill jag framdeles hafva

den åran at berätta.

Förklaring ofver Ritningen^ Tab, IV, Fig. ^.

a. Den oformeliga ftora opningen pä Iris,

Leucoma, fom ånnu intager Ccntrutn och
ftorfla delen af Cornea. •

c. Den mer och mindre klara ringen af Cor-
nea, igenom hvilken Iris och den nya
opningen fynes.
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Anm årkmnga r vtd föregående Ron ^

Af

OLOF ACREL.

Denna, fä val fom den förra, af Herr Hof-
Medicus D. Odhelius annnårkte Pupil-

la dislocata, år aldeles fitt ftälle vård i KongU
Acadcmiens Handlingar.^

Det tilåmnade forfokct , med Iridis 6p-

ning for Ijusfträlarnas inflåppande til inogat, då

Pupillen af nägon Synizefis eller fammanfnorp-

ning blifvit onyttig, tyckes mig val vara mo-
jeligt, allenaft den hafver beftänd och icke åter

'fluter fig.

Sådana Pupillus praeternaturales åro af tvan-

ne llag: 1:0. Då råtta Pupillen, under cn pä-

ftående empyefis oculi eller bulning i ögats

bak-kammare , imellan uvea^ choroidea och lens

cryftallina, dragés anfcnligen til en annan kant»

utur medel-punften närmare til corona ciliaris,

blir fcdermera dår fåftad, och gor mer eller

mindre tjånft: for fynens bibehållande. Varet

,

fom gutit fig i framkammaren, faftgyttrar fig

vid hornhinnans inre fida och gor den oklar.

Detta tilftånd blir dä en fynechia oculi , fom B.

Mauchart i fm Diflertation pag. m. 441 fä

val befkrifver.

2:0* Dä Pupillen, åfvcii under empyefis o^

culi, Vvll blir qvar i centro, men fammanfnor-
per fig och aldeles forvåxer , med namn af

Phthifis eller fynizefis pupilla::. Varet, fom imed-
Icrtid tränger på uvcac bakfida^ frambryter ånd-
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teligcn genom iris^ gjuter fig i camera oculi an-

terior, limmar fig vid facles concava corne^e^

och gor den oklar. När all inflammation och
bulning omfider afftadnat, fer man genom den
ofverbiefna rundelcn pä hornhinnan

, opningeti

i Iris, fom framflåpte varct vid böldens up-
brytning, och nu lämnar ljusfträlarne frihet, at

falla in genom den oflvadde glasvåtftan pä reti-

nzj utan minfta converfion til Lens eller defs

biträde i feendet.

Et tredje flag, af tvånne Pupiller pä ett

oga 5 omtalar Jano Reghellini, i åds Lette-^

ra Chirurgica Jopra l^offefa della vifia^ in una

Donna, Vencd. 1749. Nya Pupillen
,
fager han,

hade fådt fitt urfprung af bulning, i uve^ och
iridis genombrott, utan at den råtta blifvit for-

dårf/ad, hvaraf fedan dubbel fyn eller dubbla
objefter i detta ogat blifvit atbildadc.

At fädant kan hända af utvårtes orfaker,

fes i Kongl. Vctenfkaps Academiens Handlin-

gar I7<5f3 4:de Qyartalet.

OECONOMISK BESKRIFNING
öfver Halltorps och Voxtorps Socknar-^

Af
AD"OLPH MODEER,

Extraord. Landtmätire.

Förfta Stycket.

Den nytta värt Lands kännedom medforcr,

och det välbehag, bvar med Kongl. Aca-
demien
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dcmien uptagit några infånda Sockne - Bedcrif-

^lingar, hafva upmuntrat mig at ingifva foljan-,

de anmärkningar ofver Halltorps och Vox torps

Socknar, hvilka jag gjort och famlat, under dc

Storfkifts-delningar jag dar förrättat, åren i/öo
och 1762. Defla Socknar lyda under Calmare
Hofdingedome och Stift , famt Södra Morc
Domfaga och Fögderi, och ligga i Smaland,
emot grånfen af Blekingen. Stora Landsvägen
ifrån Calmar til Carlscrona gar derigenom. Be-
lägenheten, fe Chartan Tab. V., år fordelak-

tig : ty niedlerfta delen omfkiftar med frukt-

bårande Akertålt och vackra Ängar j til Öftcr

grånfar Öfterfjon, eller rättare, en Skärgård af

flera fmä Öar, utan for hvilka den Soderfta

delen af Öland gifver en den behageligaffcc ut-

figt. Til Wefter intaga Tall, Gran och Lof-
Ikogar ett anfenligt med backar och dälder blan-

dad t land. Således åro hår de båfta tilfållen både
til Åkerbruk, Bofkaps-fkotfel och Fifkeri, få at

Naturen knapt kan gifva mera på en gång^

Socknarnas ungefärliga långd och bredd i mil-

tal, fes af Chartan: deras quadrat-vidd i bruk-
bar mark år tilhopa i det nårmafte 1 3300 Tunn-
land, hvaraf den verkeligen upbrukade beftiger

fig til 6400 Tunnland : det ofriga år. Ikbg och
betesmark. Halltorps Socken år til vidden nå-

got mer ån 4 gånger ftorie ån Voxtorps.

§• De hafva hvar fin Kyrka, tyidcr en
gemenfara Kyrkoherde. Halltorps , fom år Mo-
der-kyrka, ligger 1^ mil ifrån Staden Calmar
til Söder, och mil til Norr jfrån Carlscro-

na, pä en hogd vid Namnerums A. Dcfs flcap-

nad år aflångt fyrkantig;, med ett fednarc tilbygdt

fyr*
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fyrkantigt Chor, Sakriftiga och Vapen- huss
taken, med höga refningar, åro fpanlagde: in-

xxti ljus, afdelt i tvånne bänk-rader, har et ny-
ligen forfårdigadt prydligt Altare famt målad
tak- panelning af bräder, fom fkyleret forliordt

hvalf- Tått vid Kyrkan år Pråfte - gärden, fom
år et Afgårda Hemman pä Verneby Ladugårds
Skog och mark. Man tror, at Verneby Herr-
{fcapet fordom haft fin Hall eller hemvifl: dar

Kyrkan nu ftar^ och ai hon med Socknen der^

af fatt fitt namn» Yoxtprps Kyrka årtilfkap-

nåden aldeles rund ^ når män undantager de fyr-

kantiga fmä tilbyggnader: Taket år conifkt,

tåckt med Span. Kyrkans Ikapnad, en gammal
tradition och andra omilåndigheter gifva anled-

ning at tro, at hon år ganflca gammal, ach i hed-

na tiden antingen varit ett Blota-eller Offer-hus,

eller ock et Blockhus, Bagge Kyrkorna åro

omgifnc med Sten- murar* Klockorna hånga i

fårfkilda Trå - ftaplar,

§. 5. Halltorps Socken beftär af f Byar
och iienftakade Hemman, fom tilfamman, ef-

ter formedling ^ nu räknas allcnaft til 40 hela

Hemman eller Mantal, af hvilka 26 åro Frålfe,

4X Krono, och de ofriga Krono- Skatte Hem-
man. Voxtorp innehåller f Byar, hvilka til-

hopa nu utgöra vid pafs 19 hela Hemman^ näm-
ligen Il Frålfe, ii Krono, och tf Krono-

Skätte. Af alla gårdarna, beftä 40 hvardcra

vid pafs af et helt Hemman, 6 af trefjårdedels,

4 af fem ottondedels ? zo af halfva, 6 af ea

fjärdedels, 2 af tre ottondedels och i af et

tredjedels Hemman, lamt i obebygdt. Men
de ftorrc Hemman åro doclc få fordelte ibland

flera
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flcrä Åboer, at tå Bönder bruka mer ån ett

fjärdedels Hemman. Inga Boftåilen finnas hår,

utom Pråftegårdarne , Kyrkoherdens i^;, och
CapcUanens i helt Hemman. I båda Socknar-
na åro ock 10 fä kallade Utjordar.

Hår vid tager jag mig frihet at anmärka

,

at antalet af obebygda utjordar år ftirre i Ri-
ket, ån mången larer kunna tro. De flåfte å-

ga både Tomt, Åker och Äng (Se mift af tryc^

ket utgtfna Samling af Forordningar
,

angående

Landtmdteriet i>ch Lands - Culturen ^ nota jS.) ofta

af lika ftorlek och godhet med ett ottondels

eller ock ett fjärdedels Hemman , men knapt til

cn Daier Silf:mt fkattlagde> Månne det icke

år ett mårkcligt hinder for Folkhopens tilvåxt

och Landets upodling, at fådane platfer iåm-
nas obebodde? Låt vara, at fomlige utjordar
åro fmå, få medgifver dock de flåiles ftorlek,

at de kunde foda hvar fin fårfkilda åbo, hålft

han ändock, i ftod af Lagarna, ej kunde be-
tungas med ftorre Ikatt, ån den jorden redan
ålagda ringa och okånbara. Som utjordarne ge-
menligen ligga affides ifrån dar agaren bor,
hinner han ej rått (tota dem. Vore då icke
bättre > om han tildclte dem åt en af fina Sö-
ner eller Magar, at dår bygga och bo? Hu-
ru många nya Hjonelag fkuile icke därigenom
ftiftas ? Bonden förlorade f6ga eller intet där-
vid, ty utom det at åboen på utjordcn borde
vara likfom Torpare under Stamgärden, få fin-

^e ock Bonden därigenom tid at bättre vårda
fitt rätta Hemmansbruk, och forvårfvade fig få-
Icdcs fjelf full årllttning. Men detta fkcr al-

drig, utan ftrångare Lag : Vtjorden^ inom

vis*
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visfa forefhrifna dr^ bår vara bebygi; eller i vidrig

hdndeife tilfalla hvilken fom hdlfl dar vill fatta fig
ned. Därmed flcedde ingen orått : ty de raåftc

utj«)rdar åro tilkomnc genom forfnillningar af
annan eller odes jord, och borde dårfore anfes

lika med Ödes-hemman.
Men jag kommer tibaka til mina Socknar.

De åro indelte til Båtsmanskåll, och rufta til-

famman fp Krono- Båtsman, eller vid pafs en
for hvarje helt Hemman. Sårfkilda Matlag el-

ler Hushall åro i Halltorp 73, i Voxtorp fi,
tilfammans 1 14 ; hvaribland dock Båtsmän och
utfattige Backftugu-hjon icke åro beräknade.

§,4. Enligt Pråfterfkapcts upgifrandc, var,

år 17Ö0, antalet af Halltorp Sockens Invånare 5

med unge och gamle, 716 Perfoner, och Vox-
torps 369: tilhopaioSf. Altfå voro ofver huf-

vud vid pafs 18 Perfoner pä hvart helt Hem-
man, och 9 på hvart Matlag. Af desfa io8f,
voro

:

Yngre an 10 år

Imeil. 10 och zo ars ä

10 och 30 -

30 och 40 -

40 och fo
-

fo och 60 -

<5o och 70 -

öfver 70 års ålder

Summa

Ibland dem voro gifte

Änklingar och Änkor
Barn och ungdom unde:

. Ogifte > ofvcr ly år

146 Manfc. 120

99 I2f.

P4 - 78.
81 - 74.
j-8 - 71.

41 - 42.

27 - 16.

8 -

- 5-51.

- - 187 187.

- - 13

if är 212 175.

- 14S m 123.
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På 10 är^ ifrån ijff til och med 1764,
åro i bada Socknarna födde 424 Barn^ nemli-

gen. zji af Mankön och 1.92. af (^'inkönec. I-

bland dem hafva 13 varit oåckta : 16 Tvillin-

gar , i dodfodt, Alla hafva varii födde utan
lyte, undantagande etenda, fom ej hade armar
langrean til armbogaraa, dar de flutadcs med cn
fund våxt, fom fkulle vara ämne tii håndcr.

I bagge Socknarna åro pä famma 10 Ir
döde 377 månnifkor, nprnligen

tjnder 10 lx% aldcr ^ lof Mank. no Qyink*
ImclL 10 och zo är - g - - 4.

to och 50 - p^ < I

50 och 40 ~ - - II-

40 och fo -
1 1 • - j j ^

fo och 60 - 17 - I

Ofver år* ålder - 17 - - 37»

Summa 180 ^ x^j.

Ibknd dem 5 hafva f3 Mån och 69 Q^.
varit gifte. A t få få, både ibland <äe lefvandc
och döde, upforas for åMre ån 70 år, fdrme-
nes Tara fel i angifningcn, härrörande -dar af,
at ingen hår i ort€n vii gårna anfcs foiv mycket
gammal, hvilkct åter flcall leda fit urfprung af en
i fordna tider hår brukad ^ed, at med Ättekkb*
ba döda de mycket gamla och orkioia» Efe^*
ru dem^a Barbarifka fed fiDrmodeligcn blifvit at-
iagd, ftrax Chriftendomen infördes i Landet,
talas dock ännu dårom pa ftämt, hvilfcet gor,
$it de flåfte vilja fynas miadrc llderitjgne, |n
de vcrkeligen åro.

L I

\
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I anfecndc til {jukdomarna , märkes allcnaft,

at 41 dodt i Koppor eller Mcfsiing, 96 af

Broft-fjukdomar eller Lungfot, ?6 af Hals-^u-

ka, ?o af Rodfot, 28 af Bukref, 2.0 af Kik-

hofta, 15 af Håll och fting, 13 af Vattufot,

p af Febrar och fmittofama j^ukdomar, z8 af

Ålderdom och bråklighet: 3 hafva drunknat och

z afhåndt fig fjelfve lifvet. Kopporna voro

hår gångfc öm Sommaren lyfö famt hela aret

17Ö4. Broftfjuka började om Höften I7f8

,

men gjorde måft Ikada är 1761. En fvar Hals-

fjuka dSdade mänga Barn och några äldre per-

(oner, år 1761 och i början af 1765.

Under famma lo år, åro i bada Socknarna

5)8 Brude-par vigde, och 7f Hjonelag genom

^cn ena Makans dod uplofte. . _
At undgå vidlyftighet, lemnar j^g de ot-

riga antnårkningar, fom hår ofvcr kunde göras,

och påminner allcnaft , at Naturen jåmval^ har

tyckes gynna Folkhopens tilvåxt, i- det pa 10

år, 47 flerc blifvit fådde ån dåde. De före-

gående åren, ifrån 1700 til lyf^. om man un-

dantager åren 1708 och 171 o, da iSz manni-

Ikor bortrycktes af Påften, hafva ock meren-

dels flere kommit till ån gått utur våriden. Ic-

ke defs mindre tyckes hopen nu vara föga tal-

rikare, ån tilforne. Atminftone gifver Hall-

torps Kyrko bok tilkanna, at de föddas och dö-

das antal årligen dår varit nåftan lika ftort pa

de .föregående fo, fom padcfifta 10 aren Ot-

vcrflcottet af födde lårcr dårfore ftandigt hafv*

flyttat utur Socknarna. Af Båtsmånnerne do

månge i Carlscrona eller på andra orter, dit dt

äro commenderade.
§. f.
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% f. Imhnme yo til vixrcn ftorre öcfj
itiiudre, fåfom annorftyes, våiflcåpadé, hlrdio-é
och friftc: til finnelag vanBgCy hMige och lär-
aktige. Alle kunila väi låfa i Bok, och mån-
ge {kaiigen val fkrifva, ehuru hår ingen' Schol-
mlftare undcrhållcs- Hår finnas férfvas-lige Sök*
ne--handtvcrkare, fåfom SlcömåkärCj SkrMdarc
Smeder, Snickare, Murare, Skiiibéredare: ert
Målare, en Linnetryckare, en Violin- makare,
cn Bruns-grafvare ni. m. alt af Boiidcftändct.
Tvanne Adeliga Familierj Ehrekstrom ocli
Ehrenbill, liårftamnia ifrlii Häiltör^'. All-
mogen talar tåmdiciigen rtti Svenfka, éndanta*
gande at fomlige i ullatet forbyta Vocalcr ti|
Diphthonger, c> g. a til au. Karlärné draffi
lagom långa f^arra^ grå eller bia Tröjor,' mci
^ndcrfclåder af Skinn lamt Läder- ftor, hvi\kk
in af dé inåfta knytas nie4 reraän I • åldre ty
dcrbmktes korta fl kallade Skort-tr6]or, SVar-'
ta^raed rodt upfläg, öch därunder cn mindre
troia, rod eller gråri, ftårade i fomarne mpé
gröna halffidcn band: ftora och vida Boxor af
fvart Vadmal. Alle bara nu om Sommaren
Hatt på hufvudet, men i fordna tider gingo dé
mmdre férraogne med fmå Mosfor, lika Coliet-
ter, kallade^ Pinn- mosfdr. Om Vintren brukas
Ibrdradc M5sfor , med allahanda flags fldnn til
bråra, Huftrurnc pryda hufvudet på det fåt-
tet, at de ftilja håret bakril i tvanne delar,
ömhvcfva hvai-dcra med band och linda dem
ledan I cn rundel omkring nacken, hvilkcn
rundel täftes med et annat fraalare band,' fom
gar fram mot härgången och omkring hjåsfan,
JJar med ga de om hvärdagarne barä, eller al*

^ ^ lenaft >
•
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lenaft med ct Linnekläde ofvcrholgde; mén om
Sondagarna^ med et litet fint trehornigt huf-

vud-klåde, hvaraf en nägot afrundad fnibb går

at Pannan, och cn ned på hvardera Kindbenet.

Pigorna fåfta fina här på lika fått, men gå måft

altid bara, och omlinda Flätan om Helgedagar-

na med mangfårgade rofiga Sidenband, hvilkas

andar hånga lediga ned åt ryggen^ Om eget

hår ej år tilråckcligt , bruka de los-hår. Deii

ofriga klådebonaden år: Liffiycke, af Klåde>
Satni eller Kalmmk, ftåmdt i fomarna med
halffidcn - eller Pardu - band : dår ofvan pä en

Tröja af Klådc, Vadmal, eller Fris om V^in-

trcn, rod, gron, blå eller fvart: Under-forklå-

de af groft Lårft, men ofvcr- förkläde af fi-

nare Lärft, Cattun, Siden, Satin eller annat

Tyg 5 hvar på Siden - band , Sammets - börder

,

oåckta Silfver-galoner m. m. , åro faftfyddc i

många fafoncr: Klådc om halfcn af Silke,

Bomull eller Linne. Ringar baras- aldrig på
Fingrarna. Huftrur och trolåfvade Pigor, bara

fin Fåftningc-ring knuten eller fåftad vid en

fnibb af halsklädet > hängande på broiler. Rin-
gen år af Silfver, forgyld, omåttligt (lor och
af en egen (kapnad, med f fmå ringar, fom
fitta därpå och fkramla, Se Tab. V. fig.

Fåftmannen gifvcr fin Fåilepiga Ring, PTaim-

bok , Silfver - hakkådja och Hals- fpänne , alla-»

hända band til hufvudprydnad , roda och hvita

Hanfkar, Regarns- fcrumpor med Silkes- fvick-

lar, Roucarduans - {kor &c. Hon åter gifver

Honom fint Linne, Hatt &c^
§. (S. Almogens hus åro til ftorrc delen

val byggde. Indebingen af Mami-hufen år : i

ena
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^na andan Forftuga med Kok, dårnåft Stugan

,

och i andra andan pä Byggnmgen år Gåft-kam-
riiarc. Dc flåfte hafva utom dcfs In en Oäft*

kammare, fom år en utbyggnad midt på Hu-
fet, k^Wiå Snappfdck. Hos fomliga gar Forftu-

gan midt igenom hufet. In uti huifet åro om-
kring väggarna fafta bankar , famt Spis och
Bakugn i llugan. Fonftcr åro både pä vaggar och
tak^ Taken tackas vanligen med Nåfver och
Torf, underftundom ock med Halm inunder.

Jämför KongL Vet. Acäd. HéndL får dr zjVj. /.

JO. Imellan Torfvcn planteras Hus-lok, fom
federmera fjclf utbreder fig, och gifver taken

mycken ftyrka och varaktighet. Se Herr Arch.

och Ridd, v. LlNNés SUnJhaRefa, f, it^ Rum*

llenar hvitmenas ofta: bord, bankar och tak

ikuras. Våggarnc åro ofverdragne med Våf
och målade med Biblifka Hiftorier eller Blom-
fter-verk : eller ock hångas pä omålade vaggar^
/Täcken , Lakan eller Dukar.

Pä Bodarne åro Loft, täckte med Torf
och Nåfver. Ladugårds- hufen åro nått bygdc
och täckte med halm, eller ock , dar tilgäng år,

med Vafs, fom gifver varaktigare tak. Utom
desfa hus, byggas ock fårfkildta for fmä- krea-

tur, famt at forvara Redfkapen m. m. Bygg-
naden år fäledes nog ofverflodt^ , hvilkct ocfc

Almogcn fjelf redan tyckes kanna, i fynncr-

}>et hvad Bodarna angår, och börjar dårforc byg-
ga Mann- hufen til två våningar, hvarigenom
Bodar blifva onödig^.

Det ofriga v om Åkerbruket, Hushållningen
och Natural-Hiftorien i desfa Socknar, befparcs

til följande Qyai'taler. ^

men hällas inuti ganfka ftr Spifar och Skor-^
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Nogajie UTRÄKNING
Pd Jordens råtta figur y genom Pen-^

del-'fårfåks jåmfårelfer i

Af •

FREDRIC MALLET,
Aftron. Obferv. Reg. i Upfalä.

i.^edan Ht^YOENS hade mtltttt Pendel-

kJ Ur^ begynte Aftronomerne at vara mc-
graiiiaga uti lina obfervationer ån tilforcne.

Dä PieARD år 1669 hade afniått en grad uti

3?arififka .Meridianen, til at utröna Jordens råt-

ta florlek uti fin ' Spherifka figur, hvilken all*

tttånneligen troddes, foreflog han Ur- pendelens

nyttjande til ett fäkcrt och' oföränderligt mätt>
hvaruti gradens ftorlek borde utfåttas. Han har

det .
oaktad all underfokning om de gamlares

mått, ftadnat uti ovifshet om deras långd, få

tt åldre matningar uppä Jordens ftorlek blef-

vo honom nåftan lika obelcante, fom de aldrig

hade varit förrättade* Picard fant dårfore nö-

digt, at forvara til framtiden rätta ftorleken at

fin brukade Tdfé eller den franjha famnen. Hår-
til forftod han, at längden af en Pendel, fom
fvingar en gaiig pä en Secund af Solens Me-
•del-tid, år det aldrafåkrafte medel: ty en Pen-

dels tyngd blir oförändrad på et och famma ftäi-

le, och foljakteligen Secund - Pendelens långd;

hvarfore, om den famma utrones påfårfkiida ti-

der uti brukelig^l mätt, (kal dåraf finnas, huru

mycket fädane mätt biifvit ändrade ^ och fålei-
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j||s fkulle den Grad-måtning, fom Pic^rd ut-

inårkte uti PendeMångder , en annan tid ^ed
lika fäkcrhct och noghet kunna determincras ^

jfom ftraxt efter dcfs fullbordande, faftän tid

och omftandigheter, fåfom ofta händer, gjorde

ändring uti de brukeliga matten. Picard räk-

nade val icke Pendel -längder uti fin mätnings

xxi^wToiferj fäfom riiera allmänt bekante, men

han utrönte genom Forfok proportionen imellaii

Secund-Pendelens långd , och; den i hans tid nyt-

tjade Toi[e, En Toife fordelas uti 6 fot, en fot

uti 12 tum, en tum uti iz linier, och.cn li-

nca uti Decimaler, fa längt man behagar. Pi-

CARD forfokte, at Secund-pendelcn var uti P/^-

ris 5 fot, o tum, 8^-linea, eller 440. f lin. a).

Han mente, at Secund - pcndelen var lika ftoy

o£Vcr hela Jord- fpheren, och at denne långd

fkulle tjåna til et allmänt mått ofver hela Jord--

klotet: men flere invande däremot, at jordeni

omhvalfning ikring fin axel verkar olika Centrir

?ugal- krafter uti olika Latituder, och at tyng-

derna måfte dåraf förändras, eller famtidiga Pend-

,lar. befinnas olika uti farit ildta iLatitudcr. Ron
.felades icke eller, fom beftyrkte denna fanning^

ty MouTON berättades hafva funnit Secund-

pendelen uti Llon 438. 5 1. och for London an-

gafs Pendelen 445. 6f 1.^ men Picard mifs-

trodde defla Forfok, ty hans forfarenhet hade

lårdt honom deras nödiga granla^cnhet, och han

fant i|.f egna Obfervationer, at ingen mårkelig

ik*illnad var bäde uti Haag och uti* Cetta ifrin

den Parififta Secund-pendelen. Små olikheter

kunde uti Picards tid icke utrönas med få-

kerhet, ty Mefla Pendel-forfok voro ånnu ovan-

L 4 lige:
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lige : han anmärker dårf6rc> at, i fall famtidige
Pendlars olika längder for fårfkildta Latituder
fkullc blifva befannadc, få borde man, uppä
hvarje ort > utröna Sccund-pendelcns långd, och
desfa famtidiga Pendlar ims imellan jåmféra med
ytterfta nöghet, på det 5 uti tilkommande ti-

der, likä jämforeires anftållande må tjäna til un-*

derråttelfe och vifshet cm de matningar, fom
förut blifvit förrättade , och genom orterncs

Pendel-längder tilråckeiigén détWminerade.

a) Mcm. de TAcad. des fe. dcpuis 1666 ä 1699
Tom, VII. P. L pag. 159 & fuiv,

t. De upkomne tvifvclsmål om famtidiga

Pendlars olikhet uti iårfkildta Latituder^ up-
våkte den Panfifka Vetenfkaps Academiens om-
tanka^ år 1 57 Ii då RiCHER affårdades til Caj/m^

M: honom anbcfaltes, utom annat^ at noga de-

terminera Secund-pendclens långd på denna ocn ,

fom ligger allenaft 4 gr. f6 m/ ifrån .iEquatorn,

eller hafver fä ringa Latitud ^ at Centrifugal-

krafternes verkan, hvilken uti i$l.quatorn år al-

draftorft, måtte vara mårkclig^ om mojeligt år

If). Efter hans afrcfa, begaf PiCarö figtil U-»

rardenburg uppå ocn Hiven^ och underlåt icke,

at därfammaftådes afmåta Secund^pendelens långd.-

R0EMÉR5 BARTtioiLm och Profeflbr Spole
famlades til detta namnkunniga ftålle^ och bi-

viftade hans ariftåldte forfok, men utflaget gaf

farama Pendel läfom den Parilifka* Nu trodde

P1CARD5 at Secund'^ pendelen var den famma
Uti alla Latituder, ty Vräniburg år beläget ff
gr. f4 m. l^fec. ifrån yEquatorn^ och mentc

ftraxt at de %t London och ifé»;; angifne Sccund-
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|*ndlär voro felaktigt utrönte *j rrien for ftorrc

Vlfshct ftic^kades Roemer tii London^ til at prof-

va Pcndclerts råtta långd: denne berättade vid

lin ankömft til Paris y at den Pari fifka Secund*

pendelen icke behofdc förändras uti London , til

at gora lika ofciilationer fåfom uti Paris, hvar*

af famtidige Pendlars likhet ofvcr hela jorden

ånnu mera beftyrktcs ' anda til dcfs Richer$
ron blefvo bekante. Richer obferverade uti

Cayenna ^ at hans Aftronomifka Ur dår gick

långiiunmare än i Parhi dårforc afpasfade han

cn Pendel, fom bek noga fvångde {zcxmåtx u*

ti Cayennä , afmåttc defs långd med ytterfta

graniagenhet 5 och utniårktc famma långd pa en

jårnftang, Tom fördes hem til Paris: man gjor-

de en Pendel efter detta mått uti Paris ^ men
han mäfte forlångas i|; lin, eller hela Pendelen
bringas til 44a 6 lin* innan hvarje ofcillatioÄ

blef en hel fecund d). Således upvåktes ä nyo
den frägan: om Samtidiga Pendlar åro längre

uti ftorre Latituder, och kortare uti mindre af-

iHnd ifrän ^^Lquatorn ? Forfoken uti Cnyenna vo-
ro med fådan flit anftåldtc och verificerade,

åt de icke kunde dragas uti tvifvclsmål; men
Pendelens forkartande blef hällen for en fyn-

barhet genom värmans kraft , fom förmentes

kunna ilråcka ut alla kroppar uti Capnna^ uti

proportion efter längden, lå mycket fom fkill-

nåden var, imellan de obferverade Secund-pend-
lar uti Paris och Cayenna^ nämligen i|: lin* Man
holt i fynnerhet fore, at Pendel - forfok borde
på flera orter anftållas, innan detta fållfynta

Ron uptogs for en afgjord fanning»

b) Mem. 1666. - löpp. Tom. VIL P.L p.

^3f- O Ibid* pag. 208. d) Ib. p. 320.
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3. År 1677 viftades Halley pl ocn
Sm^. Helena j hvars Latitud år 16 gr. > detta
tilfälle nyttjade han at profva Richers ron:

han obferTerade- dåi:, at Uret gick läagfamarc
an uti London 5 och at Pendclcn måfte forkar^

tas mera ån linca e). Ar i68z måtte Va-
KiN och Deshayes Sccund- pendelens låmgd
uti Paris, och funno den famma 440I- lin. , fom
år näftan midt emellan Picards och Richers
angifna matt dånippa: fedan refte de til Ame-
rica och pa oen Gorea (14 gr. 40. m. ifrån iE-
quatorn) obferverade Sccund - pendelen vara

43 8|- lin. 5 men pä Gmdeloupa (14 gr. Latitud)

4^8|: lin. f). Couplet den yngre fant Ar
1^697

-i
at den Parififlca Secund - pendelen retar-

derade 2 min. fec. pä et helt dygn uti Lis^

fahon (38 grad. 42, min. Låtit.), men 4 min.

Il fec. på oen Par&iba {6 gr. 38 m. Lat.) g).
Aren 1699 och 1700 determincrade Desha-
yes Secund- pendelens långd uti Cayenna (4 gr.

fö* min. Latitud) til 438I; lin., fom år o, S-^^

lin. mindre ån Richers forfpk gifvcr: uppa
oen Granada {\z gr. 6 min. Latitud) fant han
famrna Pendel lika ftor eller 438. f lin., men
438^ lin. pä S. Chriflofher (17 gr. \9 m* La-
titud) och 439 lin. pä Domingo (19 gr. 48. m:.

Låtit.) h). Fader pEuiLT.é angafår 1704 Se-

cund-Pendclcn uti P9rto belo (p grad* 33 min.

Låtit.) vara 457y^ lin., och pä Martinlque (14
grad. 4:?. min.) 437^ lim i) Maupertuis
berättar k) ^ at Chazelles funnit Secund-
pendlarnes längder uti C&iro, (30 gr. ^ min. La-
titudj och Paris vara 440. ij* lin. och 440. f
lin. Om De la Croyere anforcr defs bror

.De-
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l'isle l)^ at han är 1718 obfcrvcrat Se-

cund - pendelen uti Archangel (64 grad. 34 min.

Låtit.) vara 440. 644 lin. genom ct forfok^

bch 440. ö^i lin. genom et annat, f^^t med-
let- år vid pafs 440. 6f lin. Alla desfa ron in-

ftämdc med Richers obfervation, fä at Sc-

cund- pendelens forlcärtning närmare iEquatqrn
holts redan for afgjord, innan flutet af före-

gående Seciilum, i fynnerhet dä man utaf Pi-

CARDs och De la Hires forfok lärde, at af

vårmans olika grader iippä Jordklotet kunde ej

ftorre fkillnad än ^ lin. i det Iiogfta upkomma
pä en Secund-pendels låiagd.

e) Newt. Princ. Phil. Nat. Lib. III. Prop.
XX. f) Memoires depuis iö66 jusqu^a
löpp. T. VII. P. II. pag. 4fo '&

4f^>
g) Memoir. de TAcad. a Paris 1700, h)
Newt. pä forr anförda ftålle. i) Mcm. de
PAc. de Paris Tan 1708. & 1735- p. ifö.
k) Difcours fur la Parallaxe pag. 128.

1) Conim. Petrop» T. IV. pag, 322,

Fortfåttning hårnaft.

Benakttgheter vtd Aortée början om--

kring hjärtat
^ fmdne efter dåden ^

och hefkrefne^ af
ROLAND MARTIN,

Med. Doft* Anat. & Chir. Profesfor,

Vid opningen pä en 60 ars häftigt dod blef-

ven Herres lik, i närvaro af Herr Archiate
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Bjeck och Herr Candidatcn SpARsiifK, fans

följande, fedan broftet blifvit upfkurit, hvar-
uti den afledne Herren egenteligen ofta ut-

mårckt et belynnerligt lidande , och fvar tyngd
med häftigt påkommande tappa och matthet

,

i fynnerhet efter maltidernc, dem han gerna
gjorde ftarka^ och med god appetit.

i:o* Innom hjårt-iåckenj något mera vatten

ån ordinairt^

2:do. Lungorna mera fulla af blod och
rodfprångde, m vanligt, hålfl den nedre loben

pa vånftra och de 2:ne undre pä den högra fidan.

:5:o. Mindre blod i högra hjårt-kammaren,
och finus ven^e cavas, ån ordinairt plågar finnas^

men däremot

:

4:0. Mera blod i den vånftra, och hjär-

tat Likfom däraf ftörre och mera utdånt> åndct
i afiecnde pä andre delar, plågar finnas.

f:o Öpningen ifrån vånftra hjårt- kamma-
ren til aorta, var rundt om bräfkaktig fafom en
fpånftig och härd krants , med ojåmna uphog-
ningar och fpctfar, hvilka ifrån pulsädrens om-
krets ftråckte fig til dcfs centmm, men dä

tillika innefattade de halfmäne-iika luckornc.

6:0, Desfe luckor benaktige, härdci £krof-

lige, utdånre och irrcgulieré, famt i fynnerhet

eu: af dem tryckt och likfom fturigen af en

härd bcn-fpets, ifrån omkretfcn af pulsåder våg-

gen, mtil hvilken de futto.

I ofrigt var pulsådern utom hjärtat natur-

lig, utan polyp och fri frän härdnader få fnart

hon ofver dcfs opning anmärktes^

Sedan desfe onaturligheter blifvit granita-

de uti broft- cayiteten, der Herren klagat ^fig

- ftund-
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lÉndtals ondt och illa klämd 5 och redan nog
anledning til den häftiga dodcn ryktes vara fun-

nen, hålit i hjärtat och innom broft-cavitetcn

,

de fa kallade funöiones vitales egentcligen un-

derhviilas, få underlåts vidare beligtning.

Denne cafus, fäfom inftåmmande med en

anmärkning om en häftig döds 01 lak , foni förut

blifvit. befkrefven i Kongl. Vetenll:aps Aca-.

demicns Handlingar for år ijöf ^
quartalet det

4:de. har jag aktat nödigt upgifva, och beror

par niig eljeft uppå hvad der 5 om phxnome-
nernas uttydning finnes anfordt.

Det år imedlertid befynnerligt , at inom et

är, like delars benak tigheter vid hjårtat orfa-?

kat en nåftan lika dods-art
, på til åldern och

complexionen icke olike kroppar.

Rq^ om vdr Kropps värmas aftågan-

de genom åderldtmng^

Af
• ANTON MARTIN,

MediciniK Candidat,

Den z% Maji^, ^l^t-y f^^^ midd. låt

jag opna adren pä mig. Nyfs förut var
värmen i Handen 36, i Armholan 3^5 på Bro-
Itct 54, pl Magen 33, i Ljumflcen 36, under
Fotbladet 33-^ alla tilhopa grader, fåfom
den plågar vara hos mig om niorgnarnc. Under
ädcr-låtningcn, foil Thermometern, fom jag ha-
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de i handen 5 i ä 2 grad., men fteg (han igen*

Kl. 125 fants vårmen i fomliga delar litet min"
dre eller lika ilor fom förut, men ock i andra

litet ftorre, fä at alle delarnc tilfamman utgjor-

de 242 gr. 5 klockan 4 efter midd. 245-; och
klock. 9 om nftoncn 243 gradeit*

Följande morgon kl. 7, var jag ovanligt

kall, faii ån kläder, värme i riimmet och andra
omfllndigheter voro lika. Handen var då alle-

naft 3o> Armholan ^f, Broftet 54^ Magen 35,
Ljumfken 36, Knävecket

3 3 och Foten 28 5 til-

hopa 22p, eller 12 grader mindre ån morgonen
och 14 mindre ån aftonen förut. Klockan 4
efter middagen var fumman af alle delarne z^i.

gr. KL 9 om aftonen
? 2,39 grader.

Den 24 om morgonen kL 7, var handen

23, Armh- 3f , Broftet 33, Magen 33, Ljum-
(ken 3(J, Knået 33, Foten 2p > tilhopa 252;
altfä vål näpot varmare ån famma tid förra da-

gen, dock annu kallare ån vanligt, Samma dag
om aftonen kL 4, var Summan 23P3 ock kL

P, 238 gr.

Den 2f om morgonen var vårmen, räk-

nad pä lika fått, 23 f, och den 2(5, famma tid,

nåftan få ftor fom vanligt.

Då de Obfervationer fins imcllan jämföras,

fom varit gjorda famma tid på dagen, år ogon-
fkénligt, at min kropps yttre vårftia; de forfta

dagarne efter åderlåtningen blifvit anfcnligéti

mindre, befynnerligen i hånder och fötter, faft

den i forftone tycktes tiltaga, hvillj^t kom af

andra orfaker , fåfom middags- maltid, rorelfc

fti^ m. famt at den om morgnarne ej forr ån

pa.fjårde dygnet blef äterftåld; men den inre
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vjlirrhan blef cj förändrad , fä vida jag af Uri-

nen kunde mårka. Blodet, fom afgick, var

rid pafs f ' ä 6 Untz. Luftens vårmc i mirji

Kammare var i(S til i8 grader.

Råttelfer uti nåft foregående Qvart^l.

Pag. 9. lin. z. ftär: vid flutet af Oäob. eller

i bårjan af Nov.^ bor ftä: Ändersmäsfo tiden y [om

är ^ i flutet af Novemb. eller början af Decemb.

Pag. 85 lin. 17, ftåi^: Kronans två tredjedel

Ur i tijonde Spanmålen ^ bor heta: Kronans halfpart^

Pag 7f, lin. 6 - 11 ftär: at järn -jorden

fårfl - - - hvita y bor låfas : at jdrn^jotden fijl

fdlies ^ och fom den til färgen här vifar fig groUy är

det fä mycket lättare at fnlja den ifrån Alun -jor-

den fom ärhvit. Den angripes icke förr y än järnr

jorden blifvit nedjiörtad^ och i följe däraf kommer
den hvita underfl.

Pag. lip. 65 ftår: Cofvers Alun-^brnk^

lås : tofver5.

FÖR.
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ACADÉMIENS
HANDLINGAR,

F6R MåNAPERNÉ
juLlVS, AuGUStUS, SEPtEMBÉiRj

kt 1767.
FRÄLSES»

Herr JOHAN FREDRIG JÉCRYÖER,
ManufaÖur- Goihmiffanus.

j'^— *

Öm ChaHéé *^Tranfpbi^eut(in^

ranfpofteiiren år ét af 4 Lineälér fa färtt*

manlatt Paraliclogram , ät dåfrtiedélft éii

fitning kan^ i hvad ftörlek fom äftun*

das^ blifva afritad^ fä ac alla defs delar hafv^å

M fam-
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famma belägenhet och forhållning fins imcUanj
fom de motfvarande delar i originalet.

Bevifet hårtil finnes hos Inltrumentets In*^

Ventor Christoph. Scheiner, uti defs Pan-
tographice, Libr* I. Part. z. Och i fynner-

het Propof. f . tf* f och 8. Och fom ändamå-
let endaft nu år ^ åt efteiTe fordelarne eller olå-*

genheterna af det ena eller andra fammanfått-
nings-^fåttet^ få märkes dåfaf allenäft

1:0 At figuren, fom af de 4 Linealerné

inncfluteSjbor vara et Parallelogfam, hvars egen*

Itap år, at de motftåcnde fidorna åro accurat

lika låiiga*

i:0 At de 3 punfter, nSmligen, det ftil-»

laftående Centrum, hvaromkring rorelfen ftert

den pekande ftiften, hvarmed Linierne på ori*

ginalet följas^ och den ritande ftiften, fom tek*

nar figuren på Tranfporteii ^ blifva ftålde alde*

les i råt Liniä, och nit dt fåledes en gång
blifva fatte, behålla de^ vid alla Tranfpörteu*

rens rorelfer, ftådfe fin ftåUning i råt linia.

Trånfporteufef hafva val blifvit gjorde af

f. 6 eller fleré Linealerj men hufvudfaken be-

ror på de 4: de ofrige håfva^ for någon för-

ment mera fåkerhet y olifvit tilfatte.

Af 4 Linealer kan et Parallelogfäm med
p flags foråndritigar blifva fairnmanfatt ^ fom bi-

fogade figurer Tab. VL Utvifa»

N:ö t» Äf af 4 lika långa Lmcäler vid de^

ras andar fammanfatti me^ fom hår omojeligen

gifves tilfallc, at på fårfl^ildte Linealer fä de 5
nåmde punfter ftålde i en råt Linea , få blifvcr

denna fammanfåttning til tranfporterande otjån-
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N:o i. Har ftyckct åf Linfealeh l>d hårt-

gåfide Utom jPärålleiögräftifiifcn; Om då cd år

lik öicd bch cehtrUm fixUm tages uti i|

brigitiälet låggfes lihdcr pékftiftehtf, fä kah Rit-

ftifteh i? trän{f)o^téfå i nålFteii^ öch for de öiin»

dre ddåf kah d och ilyttäs iiåfiiiare åt t öcc;

ttieti rom dettå råttet hå^ flér^ blågenhötef ^ Xt
häl: det ieke blifvit nyttjådt^

N:ö 6. 7» § och p. håfvå fierå utom iPa-

taileiogtåhimeil Mifigähde Liiieäler^ fom ingcft

nytta forörfakäi ftich Vål hittder öch blågenhet ^

hvarföre dc ej ellef blifVit brukte.

N:ö 5 . Beftår åF i kbftaré och z dubbelt

iångfé Liineäléry bth år det faftltnå^ rom Uti

Bions Mathemåtifche Werckfchule Lib. ^. Cia^.

1. fiiihes befkrifvit och äFritädt. iPå detta fåttct

år bck den ifråil Fräftklrike Forledit åf oFver-

köthhé TranrpbrtcufciTi inrättad ^ bch hvilköi

blifvit belkritveh rårbm en köftfafti bch tiyfs

förbättrad 5 til Ghårtötis reduc^^^ hogft bUni- ^

bårlig Måchiiie^ kålUd Påhtögräphe. Dennä
Ti-änf^birteur år vål gjbird^ bch defs Lilieälct

äfStålhitid pöléfade, lamt i åhreende dårtil 5> ät

både SéHEiNER bch ÉlbN utmårkä hål pä Li-

nealeme^ uti hvill^a fä vål GeritrUm fijcUm, Töm
Stifterne kunnä flyttas^ och h\rangenbm Trahs^

f^orterirlg äilenaft kart Jke i dé proportibner^

bm hälert medgifV-a^ få år på dértnä Ttähfpbr-
teUren den Fotbåttring brukåd^ ät dé rtåmde |
pUnÖrer kurtna efter behag flyttad ffiedelft fot-

ligåhylfbrv hvilket likvålicke år ftäg^^ ty
ifoiiigä hylfbr finnals fa Vål på KgL Lärtdtmåteri*

Gontoirets |amlä ilorre Tfartfpbiteur
^ B^ofå i

Stbekholm ar iépj^ fqm på én annaifi dår t?e*
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fintelig gammal liten Tranfpörteur af Måfling

,

gjord i Leyden, och fadane åro jåmvål här fe-

dan altid gjorde af Herrar Ekström ^ Stein-
HOLTZ och Westberg.

Vid Charters tranfporterande bor man för-

ut hafva fig bekant v i hvad proportion det flcal

flle, och därefter flytta hylforna, dä det for-

dras, at afdehningar fliola finnas pä Linealerne

utfatte, hvilket aldeles felas pI forenåmde for-

båttrade Tranfpörteur i men at^ for hvar gäng
ombyte ft:al (ke^ afdeia en af fidorna , och fe-

dan gora en Geometri (k operation for at finna

de ftålien, dit Hjlforna bora flyttas ^ det fes låt-

teligen hvad belvår och tids-fpillan dårtil for-

dras 5 i fynnerhet når proportionen ibland blif-

Ver gifvcn i mycket obeqvåma aliquante-delar.

På detta flags Tranfporteurer kan val gra-

dcring flce, antingen efter Bions method, dä
punfterne flyttas jåmt på alla Linealerne : eller,

fom båtts^e vore, om endera yttre Linealens an-

da tages for ftåndig, kunde delningen {ke dår-

cfter for de delar, fom åro närmare ofver och
under hälft 5 och j)å det Tranfyorten måtte kom-
ma få långt fom mojeligt år fran Centrum , kun-
de et lofl: ftycke okas til den ena Linealen^ och
få göras dehiingar for de minfta och ftorfta pro-

portioner.

Til en förbättring på denna Tranfporteu-

ren finnes ock en nått Slip-machine^ at därmed
gora fpitfen på Blyarts -pennan åter centralift:

hvafs^ når den blifvit fornott: men fafom Bly-
arts-pcnnan teknar linien pä papperet genom det

fom af henne afnotes, fä blifver dcfs fpets for^

lorad 9 når han gått allenafl helt litet ftycke f
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éch fåledes (kulte mafta tiden och arbetet gl
bart endaft uti Blyarts-pennans upflipande, hvar-«

fore ock defs bruk i ftiften vid ChärtiB- träns-

portering år otjänligt, dar man bSr vara lika

mön öm liniernas riktighet på alla ftållen. Hår-
cniot behofva våra Ritflifter , fom åro af hår-*

dadt Stål, fållan någon lindrig upvåfsning ^ foni

då med aktfamhet kan {ke for hand.

Förbättring vid denna Tranfportcuren (kal

oclc vara inrättningen med en tråd, hvarigenona

ftiften nedtryckes dä h:m (kal ritaV nien blifve^

d^fs imelian af en fjäder uplyft. Hårtil for-

dras bord, af et flått och mycket jamnhardt

trå ; men fom våra bord åro af fm*u, i hvilkct

garorna åro lofa, och defsimellan rått hårda rän-

der, få fkuUe, om inråttnjngen med ftiften$

nedtryckande brukas , Ritftiften af Stål, då tra**

den hålles til en jåmn tryckning, antingen .of-

ver de hårda ränder rita fonder papperet, eller

ofver de lofa ftållen, dår pajpperet kan gifva fig

undan ,
ej lemna något ipar efter Gg : aldra-

minft år det mojcligt, vid de många punfters

flående, och da man icke kan veta om punéleti

tråfFar på de lofa eller härda ftållen, at med
tianden och 'trån gifya ftiften en fa lagom tryck-

ning, at ej punfteri antingen icke fy^es, eller

len genom det fått, fom hos ofs brukas och
hvilkét aflednc Diredeuren Ekstrqm aldraforft

hår begynt, då Ritftiften far lopa i iit Ror
hel fritt , belaftad med få lagom atpaffad tyngd^

at han vll tecknar men icke rifrer fonder,

flår igenom och forderfvar

betydeiiga olågenheten und;

Denna

M 1 UtOM
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Utopi det bcfyårlig^re bruket af gfädeFin^
gen och S lifternas fatr^qde midt vjnder Linea^n

lerne, har ock dejta flaget den olägenheten , 45
ilä en Charta flkal twifporteras til de mindr^i

deUr, fåfoni Jdel> T<i^l kommer den tvm%^
porterade Ritningen at laggas alt for når in-

til Centrum fixiim-i at 0^%^ iclce bUfver rum
dårtilV i fynnerhet onrj Tranfporteuren fåftes vid

en tyngd, fom for ftadigheten (kiil måile haf«

en vidloftig fotv

Når mm trwfporterat nägot ftyqlcc af
Chart^n , bor det ritas up, pa det man kan fe,

om något blifvit förbigånget: da kan, n|r trans^

porten (ker til de mindre delar, denna Transi?

porteur kke laggas fä a fidq, han icke vid

upritningen blifyci^ hinderlig, Och fålcdes blif^

ter detta flaget til Charters tranfporterande min-^

dre tjenligt 5 men for MSlarc oqh Koppar*^
fticknre^, fprn, icke altid torde hafv^ nödigt^ at

ptnox originalet ia tranfport- Ritningens ftorleli

fa noga detcrminerad, utan at den allonalt ni|

kunna inom yifst fpatium rymmas, och hvilka

ibland kunna åtnoja fig at endaft til någon r|t«

telfe fa Contonren tr^nfporterad , torde dcttsi

ÖÄget kunna Y^rsi nyttigt , hvarom dc, fom nie4

fåd^ne tr^nfporferingar behofya at pmgä | bali

Jcunna dotna,
.

En end^ Tr^nfportcur ftf denn^ arten ar

Mr förut gjord, fom af Ek5TRom hegyntes och
nf STEiiNii^>i.T2; fullbordades , oeh hyilken i-^

bland Hans Kougl Maj :ts egna inftrumentcr

Jårer finnas, Den var få vid^ fullkomligare t

fom han var graderad, och for difternasi flyttan-

de fnlutbolknin^ gj^f^^ *t Mm hår fick
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fara ritt och ipkc bchofva, fåfom pl den ifrån

paris ofverkomna, gt gå omkring Linealcn i

Icrok^ hvadgcnom fpitfen Jätteligcn kan blifva

oriktig Qch yål hafv* nödigt^ at med en SHp-^ma-

chinc åter blifva til r^tta ftåld. Sedermera år

icke någon pa detta fättct harftådes gjord, efter

man har båttre fprd?lar vid

N:o fom har utom Parallclogramraca

liggande 4 andar af lika Unga Linealer- Det*
ta fårtct år antaget vid alla de Tranfporteurerj

fom hår blifvit gjqrde. I)c
I
punfterne, nåm-*

ligen , Centrum fixum , den pekande och Ri-
tande Stiften, fä har altid behålla fina ftållen

vid Linealernes ytterfta andar , och däremot
förändras, genom hyIfornas flyttande > ljelfvaPa«^

rallclogrgmmetj hvilket med fåkerhet fker, når

graderingen av accurat, da Tfanfporteurcn ef-

ter en mycket lått rakning kan ftållas til hva4
proportion någonfin ma begåras. Qraderingen
Kan ock fä mycket lättare göras noga, foinden
blifvcrlika pa alla 4 Linc^lerne, allenafl: begynn?

nclfen af fiffrornas utfåttandc på i och i Ucer

tvårt emot. Det kunde val vara lika mycket,
hvad for delning blifvcr nyttjad > men båft år
dock, at den fämpi?! bibehalleS;^ foni brukas pS
de vanlige Diopter-Ljnealer,

Öpning^rne eller hälen i, k, uti de vid
Linealernes åndar faftfatte Hylfor bora vara al-

deles lika flora, famt fä inrättade, at Centrum
fixum, den pekande och den ritande ftiftcn, kun-
na omfas i hvilkendcra det åftundas. Sjelfva

Rorelfe-punftcrne f (ä uti de vid Linealcmc faft-

fittande Hylfor by iy kj^ ly fom uti de rörliga

Hylforne m och hvilka omfiitta Linealernc

M 4 och
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och kunna efter behag flyttas, famt med tn
liållfkruf fåftasj bora alla vara lika långt från

Lincalernes fidor, fä at de ftå uti Linier, fom
Iro parallela med de på fina tilhorige Lincalcr

^fdclte iinicr. Denna omflåndighct got gräde*

ringen nog befvårlig pä Tranfporteuren N:o 3^

Detta fåttet lemnar ock friare mm for

Tranfport-Ritningen vid tranfporterandet til dc
mindre delar 5 hvarom anmårkningen gjordes vid

det föregående) åfven fom det icke eller föror-*

fakar något hinder vid upritandet, emedan Trans^
portcuren

5 på detta fåttet inrättad, få fritt kan
låggas pä fidan öm Ritningen,

Den enda olägenheten yid detta flaget år,

at då Tranfporten Ikal fke til de mindre delar,

fåfom i, ys^c-. niåfte någon tyngd laggas på
Linealernes andar kring om Ritftiften, for den
4å iztom hängande ftorre delen af den ena Li'*^

nealen, fom upvåger Ritftifts-hylfafi^ och gor
därmed Tranfporten felaktig. Vid våra mindre
af godt och Ivätt tråd gjorde Tranfporteurer, ix

denna olågenhet mindre betydande^ men vid de
ftorre där mera tyngd, mäfte påläggas, år dea
rått befvårlig. Val kunde det måft vara hul-

pet med en fupport, fom hade under fig Led*
trifla af tjockare Elfenben, fåftad i en hjlfa,

fom efter behag kunde flyttas af och an pa den

het 4å fkuUe vara i bordet på de ftållen, dar
denna Led-triflan kommer at framlopa, få for^

orfakar det fel i Tranfportcni och fordenfkull vo^

rc båft at hålk % vid

uthångande Linéalcn : meri i fall
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N:o 4- Som år fammanfatt af en mindre
och 3 lika långa dubbelt ftorre Linealcr. Det-
ta fåttct har alla de fördelar fom N:o meft

undvilcer den nåftforegående olågcnhetén^ fom
fororfakas af den ena Linealens hängande utom
P^rallelogrammct. Efter detta {ättet år den
ämla Contoirets Tranfporteur gjord i Stock-
olm, år i(5p7, af Ulf Walling, Det blif-

ver allenaft hår vid at i akt taga, då Tranfpor-^

ten fkal fke til delar 5 fom åro ofvcr hålfteii , at

Centrum fixum blifver på deii fidari, hvarefl: den
längre Lincalen års det fkal fke^ihvilf-

ten och delar dar under 5 blifver Centrum ät

écn fidan hvareft den korta linealen år.

Emedan Suppprt-triflan 5 under andra andan
afden faftfatte Linealen, altid går i famnm cirkel-

periphcrie, få behofs dår icke någon Led triini j

liar dårfore pä de mindre Trähfporteurer blifvit

fåftad vid och under Rorelfc-axelen 5 men forh

gångerna dä uti den andra Linealens Hylfa mäfte

göras nå^ot vidare, på det axelcn med triflan

\Äådfe ma följa den vid andra åndan i Centro fäi^^

:fattc Linealen, lä kommer dåraf vid brukandet
någon flcånkning, och foljakteligen fel i trans-

porten. Är altfå båft, at gångerna, fom omfat-
ta axclcFi,. göras pä båda Linéalernes hylfor lika

och utan Ikånkning, famt Support-triflan fåftes

vid en rörlig Hylfa, fom låft kan fattas under
hvilkendcra Linealen det åftundas. Denna, fä val

fom Supporten med led-trifla under åndan af en-
dera ]Linea.len vid Ritftiften, Iro båft gjorde ef-

ter Inftrumentmakaren SxEiNHor^TZEs Lwcn-^
tion, emedan de både åro beqvåme at fiytt;^^

famt fä en jåmn och ledig gäng,

M f Den
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Den andra RorclfeTaxelcn, fom tilliica tja*

nar for Ror ät den ritande ftiften, bor for biSc»

hållandet en fåker direktion vara något lång,
och at i det niåfta fofekonima fridion och hin^

der, få at ftiften får lopa hel fritt och ledigt,

måile ELoret g6ras något vidt och luftigt 5 hår-^

igenom blifva fel i Tranfporten , fora i fynnerhet
vid Conneftions-punfters iitfåttandc åro betyde^
lige. Emot detta år en god hjelpt om Ijelfva

Röret gorps val rymligt 1 men vid defs båda ån-

dar fåtlas fmä hylfor^ fom jamt och utan myc-?

Icen li|ft omfatta Ritftiffen^ Är Ritftifts-ftån-

gen af Måfling ^ fä bora d-efle hylfor eller falfar

vara af Stål, ellgr tvärtom. Sådan utvåg bruka
Urmakare til friétionens lindrande , när deras

hjulaxlar fkola röras omkring uti något långt

Ror,
Vid pun(5ternes flående, händer ibland, at

ftiften blifver for litet iiplyft:, då punéten icke:

blifver fynhgf> iblgnd åter formycket,, då ftiften

flår igenom papperet, Det ar altfä godt^ at om-^

kring ftiften gor^s en liten hank eller fals ne-

dan til , eller ock en Hank med tråd ofvan til

fåft^d med ena andan i Hanken, och den andra i

Röret, hvarmedelft ftiften allenaft til en efter

tyngden afpafllid hogd kan blifva uplyft, och få-

lédes gora hvarken föt hårdt eller for lindrigt

Deflc fmå förbittringar har jag på en min-

dre Tranfporteur, gjord af Herr Steinhol.t2|
och hvilk^ gora. gocj tjånft.

Bruket af dett^ flags Tranfporteurcr är pck

gvmflca lått, i anfcende til den på Linealerne va-

rande liica delningen. En Deciinal-Tum år dår-

pä
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pt delt i 10 delar^dä på dq y^nli^e^ mindre Transt
porteurer, (bm åro f qv^rter langa, hela lang?^

den blifver fordelt i o delars om dä denna fum^
delas med 5 , fas izf for hålfteq, 833 fér tre-

djedelen ^ for fjerdpdelcn Scg. eller i allmån>

hcf, om proportionen, hvareft^r en Ritning
ikqUc reduceras til mindre, yor^ funnen, fom
t9 til p, fa fåjés efter Regv de tri, fäfom 2p:

p: : 2.fo- 77j|v' Dä Hylforna flyttas pa 77 och
fä mycket ofver', fom efter ogriemättct kan fvarst

rmot det vidhängande bråket

L Om ock^pa fjelfva HyIforna Decimal--

Tum affattes och fordd^ i 10 delar, dä blifver

med deffe Noniers tilhjélp Tummen delt i 100
delar,' hvarigenom det blifVer lättare at med me-
ra noghet utfåtta (Id^ne medföljande Brak,

Ifrån ftorre til mindre kan falcdcs en Ri;:^

ning iPcd fti^ fåkerhct tranfporter^s, allenaft det

i akttages, it Original -Ritningen fålunda låg-

ges pä bordet 5 at Parallelpgfatnmet, vid alla

Tranfporteurens rorelfer, närmar (ig i det måfta

fKc kjn til ^n ^^^^ R och at Ritnin-?

gen håldre dcla3 i flera ftycken, fom fedan mgd
fåkert tagne Conneftions ^ punéter kunna fam-
manfattas, ån at Parallelogrammet flcuUe ut^

ftråckas til . fårmycket fpitfiga vinklar, då fcf^

len af någon glappnin|; i gångerna blifva mer
mårkehga: fårdele$ bor harpa aktas vid Con*»
neftions-pun^ers tagande:

M ifrån mindre til llor*

re, (ker e.] med lika fåkerhet?, efter friéfcioncn

år ftorre, då den ena Linealen fkal fora den ant

tJra uti en pund: närmare ät Rorclfens Centrum.

Om
v
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Om da aldrig få liten flcanckning år i gångcr-

blifva felen ju längre därifrån, defto ftorrc.

Om Centrum fixum fåttes i de millcråa

Linealernes axel, och ftifterne i de yttre L(t

nealernes andar , blifver val tranfporten lika ftor

med Originalet, men kan til Chartor, dår fä

mänga linier och punfter förekomma, icke bruf
kas, efter tranfporten blifver bakvänd emot Or
riginalet s fordenfkul nyttjas' håldre dårtil an^

dra utvägar, fäfom emot glas, med oljadt pap-»

per, med ftift och mellanlagt Blyar3i papper,

afftickning med fina nålar , eller en fåfrkild

dårtil inrättad Tranfporteur, belkrifven i^KongL
Vet. Acad. Handlingar for jidje quart- iJfS.

NILS MARELIUS.
Prem. Ingenieur i K. Landtm. Contoirct.

OECONOMISK BESKRIFNINQ
Öfver Halltorps och fVoxtorps Soknar

t talman Lin^
Af

ADOLPH MODEER.

o Andra Stycket.

Afcrarnc åro raåftedels hoglåndtc, fluttande
mot^Ängen. Jordmonemc: (kiljas, i anfe-

ende til bördigheten, uti tre flag; i:o ren royl-

U och Klapur-mylla. i\o Lei>och Sand -myl-
la.
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1

5:0 Grus-fand-och Sag-jord famt Bjorfclei

ra. Den forftnåmda år den bor^igafte, f

I

tn del dåraf råicnas i godhet fvara emot z de-

lar af det andra, och emot z4 delar af det tre**

dje flaget. Sand-jorden år den mäft rådande^

dårnåft N;o i, och fä 2* Det förra flaget, be*

Jfldt med Räg, bår mycket ogrås^ fafom A»»

groftis fpica venti, fom hår kallaSrTif/^/ och JSä;;)^^,

Bromus Secalin. Tadery Peziza lentif. Brådkar

^

Serratula arvenf. Menta arnenf. Allium olerae.

Epilobium mont; Euphrafia odont m. m. Be-
lådt med Korn, våxa däribland Thlafpi arv.

Myagrum fativ. Dädra^ och en myckenhet A-
kcrkals nien efter bärgningen Marchant. poly-

morpha och Epilob* anguftif. Vargmjölk ^ fonS

läges vara en låckcr fpis for Älgar, Af A-
ter- jorden befås årligen två tredjedelar, och
ea tredjedel lemnas i trade, hvaraf dock något
nyttjas til Ärter och Lin fådc. Til hoftfådcts

emottagande tväres eller fnedes åkren, fedan

harfvas, godes, harfvas äter, ftjut^s up, fås>

harfvas och fift landfåras. Godflingen iker på
famma fått, fom beromcs i K. Vet. Academ.
Handl. for år lyff, pag. - ff^ allenaft med den
ikilnad , at i ftållet for utfpridning, harfvas god-
ilen ut. Man tager 30, 36, hogft 40 lafs g6d•^

fel til Tunnlandet, och utforer hanne vid Bar-
tholomsei tiden, hvartil vagn både med Oxar
och Häftar nyttjas. Foj Vårfådet tilredes åk-

ren på famma fått, undantagande, at den då ei
godes, och at Kornet nedmyllas, famt efter hari^

oiiigen Vältas. Om ler-kokor finnas i åkren,
ilås de fonder med klubbor. Når^ höften år

vacker och torr, bruka fomlige hoftrifta den
åker



åker, Tom foljaftdc Var (kal Korft^fas^ tivarigc*

nom tid vihnes och arbetet lättas öm Vårens
Akfcn fkotes hår af de flåfta val och tntå

all flit^ ällenaft i *ö de pä äkfarné ftäcndé fka-^

deliga Ekar bårtrogdes^ hvilket dock fållan fkér^

for dcri myekna fVarighet ocH köftnad ^ föm för-

dras til deras utfyniiig: 4:ö Dikeri mitidre for-

fumades^ hvilkä hår ganfka iållari brukas. I det
ilållét låndfafäS åkiren, otrli^ dåf deii åt läglånd^

kaiiifaras få tått^ at deffa få kallade kaöifåror

barttagä åtminftötie r^del af landet. Det öak*
tädt^ taga de, i Vata hoftai'^ ofta fkadåi^ fof

btift j)ä diken ^ hvilka öck hii bprjå tftcrhaild

äiilåggas^ dåf ftorfkifts - dciniiig fkédt, fom ö»

felbaft i flera mäl befordrar Landets upödlingt

$. 8.^ Akér-fedfkäpeii åt tnereiidels den åll»

ifnåiifta. Årdret hotér til det fläget^ foni i äll*

fnånhet kallää Stötk^^-plög (a), riien år flciljäk^

tigt från de vänliga^ i atifeendé til cn biigt pt

Stången, fé Tab. Vi. fig. io; och dårfore kal*

läs B^g^dtder^ å år iftyllet ellet^ V^ifé - qviflenl

k i
Bakftändareh dier FifeH*, ii^ Afder^bågeri V

af) handvetah^ öch ÉiUtjUgän^ fotti tjånif I

ftället för mUUfjard; Vifeti och vife-qViftéfl|

förö bor vata äf et höpVUxit ftycke^ gotcS äf

ällakiidä flågs ttåd, hålftaf Ahl^ fafom låttafti

Bageri gotes af ktokvuxen Björk eller Gran i

ÅbCk kärt bUgtén d vara fofåftdcflig^ öch jåttl*

Vål fjeifvå ftårigeri krokUg^ fäförii Billtju*

gari bot likaledes Vara fjelfviijceri krökilg* Nåi?

årdtet Urtder kornirtgeri' fkål gä .
djupt 5 tag&S

ärttingéri fpikeri Töm ej år hårdt tilflågéii 5'

lip och flyttes båttre fratti 3 eller Ikér ärifpäri^

fiet

<4) Koögl Vet. Aeåd* HåtidU i^j'^^ päg. 4q4v
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iiet båttre frarri, hVartil fletä häl ii i pa ftin*

gen åro gjorde* Billen h år ct Triangulum 2c-

qvicruriim, fom fåftcs vid Myllet med fpikar^

och kallas SkulMl^ til {kiliiäd ifrän Övmbill Fig.

II. fom förf varit i bruk 3 tneii nu år aÖagd,
fedaii Jåfnet blifvit dyrafé. Defs formon var,

åt den ofti aftoridii kunde vigt äf-öch hemtagas,

Harfvéns fkaphad fes fig. Harffkidan ab^

Bölarne och ryggen dé ^ åfo afEk eller feg

Björk ^ men^pinhafne /, håift af Hägtörrt el-

ler x^ppel. Årdret dragés gemeriUgen äf et paf

Oxar 5 mért Harfven och Vålteri ät håftaf*

p. Sådes-flagen tro i. kåg^ (bni fas i

början af Sept. Skåres i Augufti itiailiäd, och
bindes i Nekar (hvafaf 14 utgöirä en Tfäfvc)^

fattas tilfarnttia.rts i oCh i at torkas* Rageii gif*

Ver ^:dé å lörde koftiet^^ tM det Vil Väl, och
tn Tiäfve häller getnehligért ii ä 1 Skeppon
Ort Råg^bråddeil alkwaft haf t eller ? rötter^

ähfes dcil föf fVag j meii om hvart liänd har 6
dier 7 fötter öm hofteii^ vantar man ymnig
växt. Efter hägoii fföft^ betas bfaddeti äf bö^*

fkapeh. Svedje-rag hällas fof den bäftä til ut-

fåde, dafnåft den föm Vukit pä Sandjord. Sve^
djeland brånhås mot flutet äfjuliö, hVarpä Rof-
vor forft fäs^ mert Räg ej f6;T årt mediöÖftö*
bris. Hélå Räg ^ tltfådct* i bädä Söknämä be*
ftigef Cg til vid pafs fio Tynhof ärligen^ föitt

fåknadc allerläli: til fjette kornet, gifVä

irieti efter 8:de kornet^ 4r(5ö Tunnöré i. I^orn^

äf tvånne flag, feic^öch tva- rådigt^ äf hvilkä

tJetfeiiare, fom åf Ölands^korii^ kållädt Gtät^I^^^

Öiiiifk brUkaié tlimels-^kom ha| tilfétene hät

bUf*
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blifvit fådt, men nu ejF mer, emedan det ej gaf
aier ån andra kornet» Kornet fås i flutet af

f :te eller början af 4:dé veckan for Midfom-
maren efter gamla ftylen. Det fåges vara mo-
get, når de fifta kornen i axen förlorat fin rod-

nad, och når axet hänger nedbogt v I gemén
flcåres kornet påi5;de veckan fedan det blifvit

fådt. Det flås med Lia, torkas på ftrång, råf-*

fas tilhopa och införes. Detta fådes-flag gif-*-

Ver i goda år, (S til 8-faldigt. Summan på alt

Korn-fädet i båda Soknarna, kan vara 4fo Tun^
nor eller något mera årligen, hvilka käfta af

fig tjoo ä 5600 Tunnor. 3. Hvete^ fås på Ii-»

ka tid med Rågen, gifver ock lika, når det vål

lyckas, famt bårgas på famma fått. Af Hvc-
te fäs hår allenaft: 4, | eller hogft: en hel Tun-
na på Hemanct, få at utfådet däraf i båda Sok-
narna ej lärcr vara mer ån if ä 26 Tunnor
ärligen. 4. Årttr af tre flag, ftorre hvira,

dem de kalla If^aljka^ mindre hvita och gröna, Dc
l^äs i p:de veckan

, flvåras^kort for Rågfäningen

,

låggas i fmå högar på Akren at torkas, och
därunder ofta våndas. Sedan de åro bärgade,

och .den qvarlemnadc fl:ubbhalnien blifvit fam*

manråffad , torkad och upbrånd, famt jorden

defsutom med litet Fär-godfel hulpen, fås ftraxt

Råg pä fxmma åker. Ärter-åkrar rifas hår aU
drig, flcont ingen' brifl: år pä Ris> och det for-*

modeligcn flculle vara nyttigt» De Valflca Är*
ter gifva 7 a 8, men de andra två flagen 1

1

a I5:de kornet. Hela utfådets quantum af Är**

ter i bågge Soknarna, år ungefår lika med Hve*;

tets. f. Böhvete har tilforene blifvit fådt af iia-

gra pä forfok , hvaraf vunnits ja 4:de kornet j

ftlca

f



:nicn bruket har iiphordt, af brift pä kimfkap

om fruktens nyttjande. 6. Bland-fdd bruka«

hår intet, utorti något litet pa Verneby Ladu*-

gärd hvarvid man funnit \\h rS:kning. Til
utfäde nyttjas hemVåxt fåxl , om den är god : i

annat fall tilbyter man Gg båttre och renare af

andra.
' Allenaft en enda Ria finnes i Halltofp, fonl

vid infallande vätvåder i nodfall nyttja.^, At
flera ej byggas 5

enfkyller man fig med ki^e^tu^

rens ofmak for den rökta halmen m. m. Trélk-^

ningen företages fnerendcls ^ fedan dc måftä Ut-^

fyllor åro foÄij och varar til medium Martii

näfta Väfv Ottorna börjas kl. 4 om mörgnar-^

nt*, och brukas vanliga lju$ pä Logeil, En karl

trofkar en Tunna om dagen. De föm bchofvi
Spantr6(kare> bcftå dom ej mat ^ller dag3pen*
ning^ utan rent af hvar io:de Tumi^li Sedart

af årsväxten blifvit afidragit , livad invänarne

fjelfve behofva til fin foda, famt Tiondeh öeh
Sädeskornet for nåfta är m; m. ätcrftå vid

pafs 600 Tunnor Räg, och 800 Tunnor K^orn
til Salu.

§. Tö. Rofvpr fäs fållan Utoni fkögsbtgdcilj)

öcil' dal- allenaft pä Svedjeland* SkogsDocrné
fä daraf bäde tilradkcligt til husbéhöf och järn*

'väl at rtieddela andra. En fkäp^% Rag öch en
TutinaRofvor, änfes I ön<l och god tid f6r li-*

ka värda 5 dä man vil gora byte*

II. Lin fäs pä tVä, ja ock pä tre fäf*

ak, at ätminilonc nägot fade må lyckas. Af
N det



det forft jOdäci, ärhällcs mognare fron^ incn-^ai

det fenare fädde ^
längre och mjukare ftjelk

.

Bäft fkal vara i yrde veckan. Vid faningen

gifver man ej noga aktiiingi.på väderleken, ej

eller våljes jordnionen få lynnerligen; man an*-

fer dock ren lera for .otjänlig: Är det tilgäng

pä fådan jord 5 dår Ahl-telningar garna våxa^
ikgl I^in-våxten aldrig fla 'felt. Rigifkt fro hål-

les for det båfta : vid defs förvarande rtiårkbs
^

at det ej bor läggas i-kåril, hvaruti Salt til^

forne ivarit, tj da Ikåmmes fröet, Fråets god-

hcx pi:ofvas faledes: man tager nägot i handen,

fjpättar dårpåy rorcr med fingret famt haller det

(cdan foi: årat^ fufar det dä,^ anfés det godt:

åfyen qni det ej ligger Itillay utan litefdm kry-

per,, når :det tages 1 handen Far fröet hvila

hvart annat ar, kan et och faimma flags fro va-

ra dugeligtJ i I^ eller 14 är, utan ombyte af

främmande ; ätminftone bor -det hvila hvart tre-

dje är. Vid finingen hedmyllas fröet , f!;iom

kornet. Under växandet och vid up^ryflTnin-

fen inäfle. Linet väl renfas ifrän ogräs , äf hvil-

a Lolium temuL Tofvingel är det vårftay-eme-

dgn d^t brytes hvarken i Rräken eller kljttan,

octi ffapper icke ens i. Håcklan. Då fa vida

kommit, at Linet (kal ryfta^, bindes det i kärf-

var och hånges pä Gårdesgardar , med knoppen
nedåt, at torkas j föres därpå hem, repas, bre-

des och rote^?. Brédningen fl^er hilft pä Räg-^
eller Korn-ftubb, fållan pä Äng, hvarcft det

af bläll ofta oredas. I vatten rotes Linet al-

drig, af orfak at man dä ej har fä god t tilfål-

le at profva, när det år lagom rodt. Profnin-

gen fker pa det fatt, at en läck dä och dä

hem-
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iiemtagcs, torke$ i ugn och brytes 5 flåppcr dl
ftäfven väl, hemfores linet i Badftuga och bry-

tes. Knoppen bor torkas på tacken i Sol-het*

tan. Til Linets beredning, brukas vanliga red-

ftaper. Man anfar Linet och fpinncr om viit-

tren, och om våren våfver. I båda Soknarna

fås vid pafs 2.0 Tunnor Linfrö årligen; år tj6z
tilvcrkadcsy i Voxtorps Socken allenä, 1200 al-

nar Lårfc, I P40 alnar Blårgarnsvåf 5 och 2^x0

alnar Dråll, andra fmå vätnader oberäknade.

Et pund renhåkladt Lin värderades hår lika

med 2 pund Smor. Med ölånningen bytes z

mark Lin for i mark Ull. Vinften af Lin-får

det år fri for afkårtning, undantagarides at Kyr-
koherden får i Lewme^ eller vid pafs 5 mark,
af hvaije Heman^ Detta fådes-flag borde hår fli-

tigare och mer drifvasj emedan det gcmenligen
gifver alt hvad jorden kan bara, få at hår träf-

far in, hvad Herr Tunelp fagt om Smålan4

I allmänhet, uti fin Geographic*

§. u. Hampa cultiveras endaft til husbeho6
blifver 235 alnar hog, når landet blifvit godt
med Får^dynga. Humlegårdar hatva de flälle

,

enen fmå och illa {kotte. Rotternc låggas om
hoilen, utan åtfkillnad af jordmon och belä-

genhet. Man klagar måft ofver Honungsdag-
gen, Hundkäxen och Nåflan, hvilka fenare dc

foka fordrifva med påförd Spån-dynga och Gran-
ris. Hemfordt Ekelöf torde gora båttre gagn,
och därigenom blefvo Ängarne befriade for defs

brännande. For % mark Humla fås i mark Ull
i byte med Ölånningen.

§. 13. TrägårdQT finnas på några ftållen f

å

rika af fruktbärande träd, at Bonden med de-

N 2 ras
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jras afl^aftning kan betala hela fin Skattr De
-åro i ålck'c. tidef anlagde, och utvidgas ånnu^
fam t fynas efterhand blifva allmännare, genom
.nyas anläggande , hvartil Verneby Godfets Tr&-

färdsmåftare gifver god handledning orh hjålp,

Vågarden vid Vcrnenäs Säpebruk är den vac-

krafte. Bonderne fal ja fin frukt merendels på
Landsbygden 5 och fä i a i| DaK for cn ikäp-

goda Påron eller Äplen.

14. Tohk planteras vid Båtsmans-torpen,

t)ch af fomliga Bönder, faftan fä Bönder har

toka Tobak. Ehuru de ej forftå dels rätta fkot-

fel, fåga de dock, at den hemvuxna fmakar
dem längt båttre, ån den de dyrt betala i Stä-

derna, hvilken oftaft fkal vara inuti rutten och
fårlkåmd. Detta tycke, och det tilfallc dp
kunna få at låra af Trågafdsmällaren, gifva mig
anledning at tro, det Tobaks*plantcringen hår

inom nägra år flcal blifva allmän och anfcnli-

far^. Bladen anfade och torkadé, fäldes håi^ til

o 6re marken.

§. I f.^ Ängen, fom merendels forhaller fig

i vidd til Akren, fåfom z til i, kan delas uti

fyra llag* 1:0 God hårdvalL 2:0 Såmre hard-
yall,^ famt god ftarr-och ma-vall> 3:0 Sämre
hårdvall) mofslupen. 4:0 Sank mofslupen var-

tufkuren åitg, med groftilarr-ho och Itarr-tuf-

vor. Det forfta flaget hyfer, utom vanliga gräs^

arter, mycken rod och hvit Våpling, ftort Skal-
iergrås, Alchem. vulg. Ranunc* acris^^ Paris

quadrif. Stellaria holofi:. Thali^rum Aquil. Gar
lium verum, Honungsbloinfier eller OfdmJa kallad t.

Andra flaget är bcvåxt med.Euphraf. minor,
Me-

(
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Meliimp. I^rat. & criftatum, Trifol rep, något
Lotus cornic. Cenraiirea jacens, Lychnis vifo^

&cc: Pa flarr-och ma-vall blomftras Lyfima-
chia vulg. Trigl. palufirc, E^pilob. pal. Spirrci

Ulmaria, Kalfgra^ ( hvilket om Helgedagarnc
brytcs^ och llrös p'i golfven). Caltha paluftris,

Hottonia pal. Serrarula tincl. Pedieularis paL
fom här, liktom i A^eftmanland, kallas Lievtjrgp

och r%es fortaga gräsväxten 5 Galiura pal. Ang-^

lin^ Scirpus yÅ, Sdltring m. Tredje flagct

bär til ofverflod Euphraf. minor, hel fmä Ri-
nanth> och Scrrat. tjnft. Geumrivale, en myc-
kci\hcc xA^rnica montana, Hårfucksblomrmr ^ öa-«

lium bor* Pingvjc. vulgaris, Campan. perfici-

foi. &:c. 4:de llaget har intet annat än dea
grofvalle Starr, ÄngiiU, Myrica galc, Ledurr^
pal. Grofera, Menyanthcs 6cc,

Ängen fkotes pä långt när, icke fa väl och
flitigt (om Akrcn: den hogländigare är mäft;

ofveralt beväx^^t med Bufi:ar och Trän af Ahl,
Haflel, Rhannius frangula. Brakved eller *$>;<?^

Marstrdd kallad, Rhamniis cathart. fom har

mänga namn, Ingentorny Vahlhjork^ Getebdrs-ciW^X

Geteraggs-trJd
^ Slänbuftar, Tal, Gran och En

^

hvilkcn filta endail anfcs för fkadelig och af fom-
liga lUldanro.djes. Den lägre och lidländtare än*-

gen är. forflcämd af ofverflodigt vatten > härrö-

rande dels af iipdämningar, dels däraf, at äarnc i-

gcnväxa a.f. Vidchuflcar, och aldrig blifva iip-

i^ni^de^, hvaraf den olägenheten fötjer at grä-
let är grbfc, (amt mälce med ftort!bciVär iitur,

\^attiiet ^ipdmgas och bärgas. Ängens okande
til vidd^föriumnias icke, ty det minfhi iiyckc
af Mäflar och Rärr-drag, lom til flattcr" kan

N
3 tjäna
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tjåna, inMgnas, Höet fai^ ej ligga på flag, u-*

tan fammanråfhis gcnaft af 'Qvinfolken ^ men
fedah^det blifvit hopfatt til Satan ^ låter man
det nigra dagar M ute. Man läter ej Bofka-
pen beta pä ångarna om vären, utan i hogfta
nodtall t däremot far Bofkapen gä pä Ängen til

fena hofteii.

i. 1(5. Betes-hagar^ nåftan af lika vidd med
ången^ åro merendels torre och hoglåndte, famt
där lågenheten medgifvit^ mot äen ftålde, at

Boflcapen har tilgang til vatten: å«ll:6nt icke

vidlyftige, åro de dock tilråckelige, i anfecndc

til godheten. De flcotas mindre än ången , och
lemnas nåftan utan all vård, at dårpä fär våxa
dt hvad våxa kan. Blomfter fynas dår ganfka

fä^ fäfom Anemone pulfat. Hienicium pilofum^

Mercurialis perennis^ Pezi2:a punftata, m. m* /

Utmarken år, for dem fom bo vid hafs-ftran-

den^ fidlåndigj men up åt Landet, backig och
ftenig. Den äger pfvcrnlt någon Tall-och Gran-
fkog^ befynnerligcn i Halltorp, famt dåribland

några Bokar. Stora Kärr och Måflar åro dår

inga> de fmå åro merendels inhägnade. Mul-
betet år godt, fårdcics i Skogsbygden. På fle-

ra ftållen i marken finnas ftorre och mindre
ftcnror tiihopa kallade, fom jämte jordmonen
Vifa, at där tilforne varit åkerj där vore ock
ån tilfalle til vackra åkerfälts uptagande, och
annan upodling. Torpare utan utfäde och fri-

ffca öafubus hjon ^ hvaraf här åro många, bor-

de hafva frihet^ at uptaga deffa platler, och
fålcdes blifva ilärande lemmar i Camhålleti hvar-

igenom ock många giftetmål fkuUe befordras.

17,
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§^ ,17. Skogen vårdas, illa : dår mer äa
hogft npdig tiiging dårpa år, & Yxan ej hv^
If. Dårfore börjar ock fkogen nu blifva tunnv

fårdeles. i dc Byar, fom haft ofkift mark til-

fammaw Tall -och Gran-fl^ogcn odes i:a,

genom defs fållande til Timmer och Bräder^,

til Bårlingar, Hlinile*och Bone-ftånger, famt

genom fcrråliciTidc til CarlsCrona. i:0;m,edelft

Kolande: Mil-vedew hiigges om våren och ko-,

las om höften, famt Ikckcs forligtigt nog. Hår
brukas Res- niilor,. Kolen låljas til Vcrnenås*

Sapebruk, pch til Smedar pa landet, for za if'

Dak Silfrmynt RyfTen. 3:0 Medtages (kogen

genom Svedjande och ryislande, hälft då det

brända ftållet ej ftrax infiägnas, at fkog far å*

terväxa. 4:0 Genom de många Gårdesgårdar^'

hvartil ung Skog hålft våljes, dår dock Sten-

gårdcsgårdar kunde anläggas, f:o Genom Veds
forllijande til Ölånningarne Amt til Lofvcrs A-^

luhbruk : til det fenare, år hvart fjärdedels hc»

man i Soknarna älagdt at årligen anftaffa f
famnar ved , dock for betalning. En famn kaffe-

ved gålde år 1762,, 1]^ a 2i Daler Silfrmynt.

f:o Genom nyttjandet til Vågars och Broars

lagning, Tings och Saltpeterfjuderi- veds an-

fkaffande m. m. 6:0 Genom Backftugu- hjo-

N 4 neh«

(*) Pa detta ftålle torde jag ofårgripeligen fä'nåmna,
at et ibland de ftörfta hinder, fom nu ligga i vågen
för Storikifts-delningen oeh Landets npodling, är
Lagens förordnande uti 19 Cap. 4 §. Byggn. Bal-
ken, famt 63 §. af Refol. pä Allmogens Bcfvår,
af d. 21 Jan. 1748, fom förbjuder Afgårda Heman
at begära riägon andel i Bolby Skog och mark ut-

bruten; i fynnerhet dä Afgårda Heman til fä ftort

antal i Riket gifvas.
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ricns Ätgard ; utan at fadant af dem blrfvcr årfatt.

genom nSgon den rtngafte jqrds upodling. 7:0
At de i ikogarne kuHfallne träd och i högar
liggande grenar icke til ftogens befparande och
markens renfandc hemtoras at nvltjas til branfle,

Lof-fkogen medtages pa dylika och flera fatt,

fårdele^ Bok-flrogcn, genom Pottaflkc-brånning,

Denna Aika fäldes hår ar 1761 til 10 a iz, men
ht i-jéz x\\ to a 24 orc S:mt Pundet. Ek -och
Bok-ollon nyttjas merendels til egen fornodeu''

het. De förre Ikadas ej fällan af kold, och de

fcnam af maik. Af Gran -kåda brånnes Kimrokj
pa Ipjäll eller kettlar.

p]anter-h*^^gav flvulle val tyckas nägot ar-»

fatta^ hvad af Ek och Bok ätgar, om de rätt

flottes i mpn dp yardas cj mer, ån at dc blott

hihägnasi>' efter fkedd plantcringv däraf fker, at

de unga Telningar til ftorrc delen forqväfjas af

Tall och Gr4n, fom växa fortare, och dårforc

bordo \mdanrodins. När Ekarne kommit til na-^

gon hogd-^ borde den gamla hagen öppnas, och
en ny äter hihagnas^ men man l'iter blifva

nicid acn ena gamla, fom i alla tider Ilar pa visll;

fatt onyttigt inhägnad,

Slutet härndjt.
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NOQA^TE UTRÅKNINQ
Pd jordens råtta Figur

^
^emm Pen-'

del-fårfåks jåmfårelfi. (^)

Af
FREDRIC MALLRT.
Aftr. Obfcm Reg. i Uprala.

$•4. 1^ iCHF.Rs 'Ron, at famtidiga Pendlar aro

X\. kårtare, ju närmare nL^quator, blcfaf
Newton och Huygiens uptagct fafom bevis,

at tyngden icke var lika ofvcr hela jorden, fäforn

pa en Sphcr a? hömogent åmne bor vara, och
at når man anlag jorden for Iphcnflv och homö^
l^cn, mäftc man tillika mcdgifva hannes rotation

ikring (in axel, p:i det tyni^dcn HkIiIIc kunna af-

taga,. da latitiidcrne minftas. Naturen yppddc
altfä' uti detta forlok , at jordens omhvalf-
ning war otvrfvclaktig. Men efter et homogent
klot hafver jämvigt uti alla fina partiklar, nar
det icke roterar,, fä är tillika klart, at Centri-

fugaUkrafterne, fom af omhvalfningcn fSrorfa-

kas, märte forftora famma jämvigt, och at den
icke forr kan atcrftåtlas, än da klotet uphojes vid

requatorn, och likaledes uti alla latituder, i prov
portion efter Centrifiigal-kraftcrnes verkan: har-

af följer, at Jordklotet, tom troddes i det iiårf

niarte homo|yeht , mälle vara platt, vid Polernc^
eller en fammantrykt Sphcr 3 en märkvärdig fth*-

ning, fom af dg fma Péndel-förfjk är tydeligen

åtgjord. Denna Spheroid antag Newtok ra-

N f ' fa

(*) Se hf^rja-ys h.lrafy uti najlforegående fjärdedels ars
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ra eii fadan, fom formeras af en EUipfes hvalf-

vandc ikring fin mindre a:<el, h^nlker lenare Geo-
metrcr tilräckeligen hafva beltyrkt dc haSF-

va därjämte uptäckt, huru tyngderna bora iyc^

hälla fig pa en gifven Ellipfoid , l^imt lårdt ^

huru man fkal finna proportion i mellan axelen

af en EUipfoid och diametern af ^deC^^ xquat u*,

når tyngdernas förhållande uti fårilcildte latitudi?r

år bekant. Lår iordens axel rr ocli osqu;i-

torns diameter —B\ beiekna latituderna \m Paris

och Cayenna mcÅ P och C, fmit Secund-pendlar-

ncs längder med p och c; Si är A-: B^, : : c^CofC^-^

^p-Cojfp^
:
p^JJnP^ c-fwC^ (b . Om nu, efter

RiCHERs forfok, fättes P~48gr. fom, C~4
gr. fö m, /?zr 440,6 lin, czz^^y^^f lin^ Sa Föl-

jer, at ^/J9// I :x,ooofOpi:: ipf,9;:i,o65i>55 det

år A:B:: 196:197 i d^t närmade. Pä fimma fatt

kan man, af de ofrige anförda pendel-obfervatio*

ner, genom en hka jåmforelfe utråkna forhcallan*

det imellan jordens axel och xquatorns diame-

ter. Graham har funnet Z(?W(?/7j fecund-pjen-

del uti Engelflca Tum 3p,ii6 {c) ^ af hVilkens

jåmffirelfe med pcndelen pa St, Helena bli fvqr

A: B :: i6j^f7f : i68,f7f j men hårvid bor på-

minnas , at Hai^leys obfervation icke varit til-

räckeligen noga anftåld, fä at mm icke vägar

förtro fig til detta refultat : fkrufven uppä Pen-

del-ftängen Ural hafv^a varit for kart, och (älc-

des blifver mättet af ^ tums ändring pä Pende-

lens långd icke päliteligt (d), J/il man jåmfora

den af Varin och DESHAYES ^ngifnc Pendcl-

långdcn for P^m^ nämligen 440I- lin, med deras

ofriga obfervationer, fä finnes af Secund-pendc-

len pä Gorea ^ at A: B: : iOp,f 8(5 : i lo,f 8(5 ; af

den

/
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den ^ISmdeloupa^ -.^f.-Ä/.- 107,782 : 108,7815 på
Cayenna A: B : : i r 8,ö6 : 1 1 9,66; på Granada^ A: B

:

1 10,89:1 1 1,89> S. Chrifiopher y ^.-Ä// 1 1 f,f8:
i iö,f8 ; pa Domingo^ A: B: : i i6,pf : 1 2.7,pf ; få

ock af en for Martinique (44 gr. 43 m* Lat.) an-

förd obfervation (V) , hvarvid p^ndeicn var458:f
Hn* följer ) at ioö,i3f:io7,i3f 5; mendclTa
obfcrvationers olikhet., fä val med R^chers,
fom fenare och nyafte roii^ gora dc upråknadc
flutfatfcr ganfka olakre, cniedan de for mycket
afvika ifra nogafte obfcrvationers jåmforelfcr.

Om liftnåmdc Parififka Seciind - Pendel jåmfo-

res med Couplets obfervationer , la mällc at

den uti Lijfnbon ^; 5 ;:f7,440: 5^8,446 j och af

obfervatiön uppa Paraiba A:B: : ()^^\9j:()f^i9j',

men det år omöjligt atlita pä deffa obfervationer;

CoupLÉT berättar, at hans ron vifade, at Pari-

firtra Secund-pendelcn borde forkärtas lin. uti

Lijfabon och
3-I

lin. uppä Paraiba , hvilket utmär-
ker hans okunnighet eller vårdslöshet > ty efter

hans egna obfervationer, bora défla fkilnadcr va-

ra lin. och 1^ lin.-, fafom NewTon anmårkt
' Behalles ännu 44C-|- for den Parififka Se-
cund-pendelcn, at jämföras med de pendlar fom
Feuillc obferverat^ fä gifvcr hans ron uti Pör-

to-belo ^••jB;.*78574.*7Pi74> och det ^'iMartinlqut

^.•fi;/8o,if :8i,if men det bor ej förbigås, at

BöUGUER uti fenare tider århallit Sccvmd-pen-
delen uti Porto Beh vid pafs i|; lin. ftorrc^ ån den
Feuillc funnit, och at obfervationen pä Mar^
tinique fkiljer ^ lin. ifrån den ^ fom Dessiayes
gjordt på famma ftålle» Af det ron, fom Cha-
ZELLEs gjordt uti Cairö^ fåmfordt med flunma

Parififlca Secund- pendel, finnes A:B::j\,i6^^j:

457?
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437,87 v och af den forlla de la CiTöyeres
ol>r«rvation ^.-5 : .-76 1,3:761,3 > af den andra

; (5'^?,8:674,8 ; men af det antagna med*
let ^.•^\\^7p,87:73.i5875 hvilka foriok tyckas

alla vara mindre fäkra^ fafooa af de ofrigas re-

fitteater fynes . och af ' det följande vidare blif^*

vér' klart.

(a) iJfflcrtatio dc Sphcroidc fluida rotantc cir-

ca axcm. 'tlfVL J7f 2,
(Jj) Maclai/rix^

Treatiic of FUixions §. 661. (V) Philof

Tranf N:o 431. (^) Newt.' Princ Ph.

N. L. 111. Prop. XX. (e) Ibid.
, (/) Ibid,

§. Af RicHEus forlok bäde i P^r/V och
Qncmm hnnes ><?.^i^.•v I.9)'rP3! 196593 5 incn om
pcndclcn f)r Paris antages 4495)" Ii», fafom Pi-

cA.iu>s ron gifvit, lä blifvcr genom un-åknin-

gen 4:

B

; :tii^^t\zi 4,02, Haraf fyncs , huru

Pendel - obfcrvationer »med j yttcrfta iioghet bora

fdrrätras, om forhallandet imellim Jordens axel

och iEquatorns diamitjter därigenom ikal uträknas;'

RicHERS metiiod at obfcrvera Sccund- Pende-

lens bvngd, hvilken af de L^ranflcc Afti'onomer

i^lmanncligen blifvit fölgd, undantagande Mau>
PERTuis, var denna : Med en thui af' Aloe-

Wad (// p^^^)j uphångdes en kula eller an«

nan tung kropp af regulicr figur : afftändct imeK
lan uphängnings-pun£ten och kulan afmättcs pä
det nogailc: lammaledcs kulans eller kroppens

vcrticaU diameter^ Härigenom och af den up-r

hängde kroppens jTgnlari tet, uträknades ofcil-"

lations-punclcns a-flländ ifrän uphangnings-pun-^

^hcwy ledan fläpfes- dqnna pendel, at gora fmä

oicillatiouei: elkr:lV5ngningar5 liyilka riiknades

/



fä länge dc voro markeligé, och tiden, fora

dc varade^ miniarktcs pil ur, hvars gäng
fördes med ,dc Jiinn^iclfta kropl^arf? r6i'clicn

ledcs blef kunnigt iintakc af Sccundcr, under
hvilkai den afmätte pcndelcn ofcilienit , och
defs ofcillationcrs antal > men efter långderne ;vf

pendlar., fom pa en gitVen rid otGilicrat, far?:

hälla lig tvårt emot quadratcrna af ofciilatic>r

nerncs antaU fä uträknades lätteligcn Secunub
pcndelcns längd pa den orten ^ hvareft cn obfcrT

vation pa detta fättet anlläldtes. Härvid nialte

man märka, at Aloé-tråden upliangdes med tn

klåm-tång, hvarigenon^ kan hånda> at trädda

hårdnar, fä at fvängningarncs medeipunft icke

coinciderat med tångens kant, ifrä hvilka mät-
ningen af defs längd begyntés , eller ock torcje

Aloe-träden naturligcn v^ara något ftel, fom gor
famma verkan» zio Händer ofta, at Aloe-tra--

den fträcker fig mer och mer af den yidhå,it-

gande tyngden, och i fynnerhét af defs fvänghiti*

gar, jåmvåi ock af luftens olika bcflcaffenhcr^ fä

at mycken vatfamhet fordras til at vara fäker

om defs oföränderliga längd under hvar och en
obfervatiort» .5^0, Ar afmåtningen. pä trädens

längd ^ fom mafte fke^ medan träden hänö;cr ver>

ticait, nog fvär>. ätminftone har det iä varit

uti hittils beöcrefnc obfcrvationer , för brifb af

tjänlige Inftrumenter^ och hafva deJTe äldre A-*

Itronoracr anfedt kulans medelpiinct fot rätta

ofcillations-pun(?i:cn,j hvilket år litet felaktigt,

och hos de nyare rattadt^ 4:0 Mallc pendelens

ofcillationer dirigeras .perpcndicuiart emot tän-

gcns paralicla kanter i annars flce dfcillationerne

icke uti ct vcrticak plan och blifva fälcde^s

fcl-
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fekktige : man måfte ock afbida de fvångningar
fotn åro helt fma, ty fom de mer och mer for-

minfkas, m.en olikt breda fvångningar äro icke
famtidiga forr ån de åro ganfka fmå, (å fSr-

flvåmmas de ron, hvaruti man inräknar bredare

ofcillationcr. y:o Är fvångningarnas räknande
ganfka villfamt, emedan de blifva näflan omår-
kcligc, om dc råknas til ftorre antal, och ju

mindre antalet år
,
ju flvadeligare blifver det al-

draminfta fel. Det år aitfä icke underligt , om
dc åldre obfervationer verk eiigen afvikit ifrä

fanningen, och fins imellan betunnits nog ftri-^

dige. Mairan har, oaktad all mojelig va^w

famhet, funnit gråntforne af fine foriok^^fkiljas

mera än o,i linea (d'), och de flere handgrep
eller operationer, fom uti denna method mäfte

förenas, gifva anledning at befira ftorre ovifs-

hiet. Men det år ej oftare nödvändigt at nyt-

tja denna method, ån dä man vil determinera

^bfoluta längden af en Secund-pendel på en ort,

hvartil åfvcn flcal anföras uti det följande en

mycket vigare. Uti låran om Joixiens figur

,

behofves aUenaft vara bekant ^.^ huru tyngden el^*

ler famtidiga Pendlars längder förhålla lig emot
bvarandra uppä tvånne orter. Hårtil tjäna A-
ftronomifke Ur, fom hafva pendelen fä inrät-

tad, at defs långd icke kan förändras når uret

flyttes ifrån den ena orten til den andra : ty

med et och famma Ur, årö quadraterne af. o-

fcillationernes antal under cn gifven tid, (få-

fom en ftjernas omlopp kring jorden), utffam-
ma proportion fom de olika tyngdef eller fam-

tidiga pendlars längder $ man kan altfå låttelb

gen 5
genom et godt Ur, hvars pendel är bc-

tf
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ftlndigt Iik^^ utröna propottion imellan tvånnc

orters Secund - p?frc11ar, och däraf genom lika

rSkning fofti tilforene, deterniinera torhällandct

imellan jordens axel oth a:guatorns diameter.

Uti denna method kunna fma fel fig äfveii in^

imj^Xy men fom tidens jåm förande genom -Ur
uti den förra är åfven nodi^, fa finnes, at of«

van anfiSrde fv^årighctcr har forekommas^^ 'och

åt oviftheterne' af Urens jämförande med'hini-

fnelcn äro lika uti bagge methodernes men eil;-

fämmc uti den fenaré, och uti den torra mcid

flera andra, hefvårade. Af hvad nu anfordt år,

fynes följa, * -at de Pendel - obfcrvationer , fom
hittils blifvit anfordfe, åro mindre tjänlige at af-

gora förhållandet imclian jordps axel och sequa-

törns diameter, ty åndimllct af deras anftållanr

de h^ar cgentcligen varit, at profva Richeus
ron men icke at noga finna proportion af tyng-

derne uti fårftcilde latituder, hvaräf kunnat hän-

da, at de angifnc Pendel -längder blifvit unge-
färligen determinerade, då man märkte hvart-

hån utflaget vände Iig. Det år ock flmnölikt,

at fomlige ron blifvit anftlldte af fädane, fom
redan voro intagne af den fanning, fom Ri-
dHER uptåkt , hvarfore de torde rundeligarc

utfart 'arlfifka Secund pendelens obferverade
forkårtning uti mindre latituder. Hos andre
har kunnat hända tvärt om : hVarfore fåkraft

fynes, at endail hälla fig til nyare obfervatio-

•tier, hvilka med mera' flit och noghet ära an-

flälde öch hvUkas trovärdighet af deras när-

mare ofverenskommeUe beftyrkes.

(a) Mcmoires de 1' Acad. de Paris V an 173
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$; (J* De Pendel-forfok 5 fom^ ifrån |r

blifvit förrättade, åro följande. ^ Ar 17^1 {|ic-

kade Graham ct Aftrönomifl^t Ur til Blaick*

r/W ( iS gi*..ktv) pä ^iimåtca^ hai\ obfervcrade
Urets gang i London ( fi gr. 31 in. lat. ), öclj

fant Pendeicn gora 8^40 r,^ fvångnjngar under
en lljcrnas omlopp kring jorden ^ da Thcrmome-
tern vifade z%\ grader ^ men for livafje z gra-

ders,, ftorrc vårma rninflcadc uret en (Vångning
imdcr famnm tid : Por ofrigt marktes ingen
fl:ilnad uti Urets gang, om Tvängnings-bogar-
ne litet okades eller rainflvadcs, eller om vigten,

fom holt uret i rorelfe, n:igor ändrades. LJppS
^amnkn äter obfervcrade CA.^rpBELi. , at uret

uti 16 graders fiSrre värma än \ London
>y

gyoxÅG.

8öz74,f fvångningar under ea iljernas omlopp^
det ar StSiSz^f uti fanima varma fom for Gra^
nAU i London (a)* Håraf uträknas ^.-JSiVi 87,15;
.i88,z3 idet nårmaftc. Bradley, har af dcnk
obfervationer antagit 1. at SecmxI-pendelén i Zc?;^-

don retarderar pä Jamaica i min. f8 fcc*, och
däraf flutat, -^.•^/.•tSpapof men rakningens Ve-

Ijifieerandc har. gifvic mig ^;^.vi88,4f : i8p,4f

.

Ar I73f företog, lig Mairan, at pä det lag-

grannafte utroiia Sccund - pendelens längd i P^-

r/s (48 gr. fp m. lat.)? Han fant deniamma efter

all använd flit b6ra utfättas til 44o,f7 lin.

Iivilkcn längd i det följande blifvit järnford med
alla annorftädes obfervcrade Pendel-längder, när

obfcrvatorerne fjelfve ieke detcrminerät Pari-

fiikc Secund*pendelens längd> men om det fkedt^

i\r jämforclfen gjord imellan deras egne förfok,

fäfom bättre proportionerade genom hvars och

ens liku handlag vid deras anftällande- Samma
ar
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Ir gjordes Pendel-forfok pä lilla Goava (i8 gr.
z/m. lat.)* BouGUER tant SeGund-pendelen
.dår vara 43P|- lin. och emedan han efter ater-
komften til Paris determinerade Secund-Pende-
ien til 44C5f8 lin., få blifver af denna obfer--

\^tiox\ A:B:: i67,^^:i6^yt. Gopm obfervera-
de Pendelen i Paris vara 44o|- lin. > men i Goava

43Pf lin., håraf blifver ^f.- iS.-.- 173504:174504.
CoNDAMiNE fant Goavifka pendelen vara 43^^
lin., fom jåmford med 44o,f7 lin. i Paris, gif-
ver -rf/5.-Mfz,j7:if 3,77 {c). Medlet af dcfla
tre rcfultater år altfå, A:B::i6i^Z'j:i6Ji^^zj.
Uti Porto-beta (9 gr. 33 m. lat,) förrättades li-

ka forfok: Bouguer fant pendelen 43P,i<Slin.
id)y hvaraf A:B:: i66y\:i6j^\. Bremond an-'
forer (f), at Bouguer erhållet Pendelen 43P-^,
och falcdes J:B:: i^6^9V'iS7^9^y famt at Go-
DIN funnit famma Pendel 43 p/^, hvaraf ^/5.v
ifP,o6:i6o,o6> men hvad Bouguer beträffar,
år fåkraft at tro hans egen beråttelfc. Efter
famme Bremonds beråttelfc, (kola Bouguer,,
GoDiN och CoNDAMiNE funnit Secund- Pen-
delens långd uti Panama (8 gr. 3 f m. lat>) vara
43P,ii hvaraf jåmforelfen med Mairans Pen-
del gifver ^.•fi.vi73,p;i74,p. Följande året 1731^
fortfattes refan til Quito (o gr. 1 3 m. Lat.) i
hvarcft Bouguer fant Secund -pendelen vara
438,82, lin. och fåledes, A:B:.'i^Oy6f:x^i^6^^y
eller och pendelen 438,85 lin. , hvaraf i?

^AU^S-H^AS (/)• Cqndamine arigaf Pende*
len 438,84 lin. {g)y eller^/Ävi43,z7n44,z7,
når denne pendel jåmfores med Mairans i

Paris. Don Juan åter determinerade pcHdelen i

qHir0i\\^l%^j6i Ym. (h), fom ijåmforelfe, med
O Mai-
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137,81. Alla defla obfervationer i ^///Vö an-

Håldtes uti 1460 Toifers hogd ofver hafvets hd-^

rizont, for denna ftadcns höga belägenhets flculd:

dåraf foranlåtos Bouguer och Condamine,
|r 1 740 5 at rela til utloppet af flöden Jama

dåmmmaftådes Secund - pcndelens långd uti 40
toifers hogd ofver hafvet til 439:07 lin. (/), fä

zx. A:B::\6A^^i y.\6y^\l, Men Condamine be-

rättas (k) hafva dår funnet Secund - pendelen

4385P3 hvaraf A:B::\^0{jyA<;\^-/^ ^ han ftal

åfven uti Punta^Palmar (o gr. i m. lat^) dcter-

minerat pendelen 438,96, och fåledes A:B::
I f 358f : I f458f . Pä återrefan ifrån America här

Don Juan funnit Secund-pendeien vara 4^9533
uti GuARico ( 19 gr. 46 m. lat.) eller Cap Fran^

€ois (/), hvilken gilver yf.'J?.vif7,93:if8,93. År
1737 och 1738 obferverade Maupertuis, at

den Parififka Secund - pendelen accelererade pä
ct dygn mi Pe/h (66 gr. 48 ro. Lat.) fp,! Sc-
cunder i tid, men uti London allenaft 7,7 fec.

(f^) y om nu forfoken i Paris och Pe//o jämfö-

ras, fa blifver ^:5.vzo 3,24:104,14-, om de i

London och Pello compareras, få år ./f;J5.v 19^,04:
196,043 jåmforelfen imellan obfervationerne i

iParis och London gifyer -r^.-iS.vif8,4:1^9,45 men
Lalitudsfkihiaden år alt for ringa, ril at lita up-
pä detta refultat. Ar 1741, låt vår namnkun-
nige ProfefTor Celsius l3eftålla et Aftronomiftt
Ur ifrån Graham i London^ och anmodade
Graham at underfoka urets gång innan det fån-

des hit til Obfervatorium (fogr. fif ni»

lat.). Detta Ur obferverades i London accele-

re-
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iera z,6 Secunder, men 18,4 uti Vffda^ da vårman
var lika ftor fåfom vid forfoken i London (n).

Håraf flutes, ^x, A:B::^x6\z*rj. Några ar dår-^

efter fumio JagquiIer oeh Le Seur i Ram (41

fr. f4 lat.), at Secund-pcndelcn var 39>op74
.ngelfka tum C^^, hvilken jåraford med 5P,ii(5

tums Pendel for London ^ gifver A:B::Z2y^6f:
ziSjdf. Ar I7f I viftades De la Caille vid

Goda hopps Udden (33 gr. ff m. lat, hvaråft

han fant Pendelen 440,07 lin.^ men i Paris 44Q,ff
lin.: däraf följer -rf.-Ä.vz

3 3565:234,6?. Seder-

mera har LuLOFs determinerat Secund - pen-

delen i Leyden (fl gr. 9 ni. lat.) (p) til 440,71
lin. (^)y hvilken jämförd med 44035'7 \

- Paris

gifver -4.-^.vi78, 3 1:17^,51. Ändteligen har Gri-
scHow är I7f7 anftålt obfervationer med et Ur-
verk, hvars Pendel var oföränderlig, i Peters-

burg ( fp gr. fö m* lat. ) , i Revel
( fp gr. z6 m-

lat.), i Pernoyp Xf^ g^*- 26 m. lat.), i Dorpt (f8
gr. i6 m. lat.), i Arensberg pä Oefel (fS gr, 16
m. lat. ) (r). Samma Urverks gång hade De
la Caille forfokt uti Paris ^ och når häris ob**

fervation jåmfores med alla Griscows få fin-

nes i Pettersburg ^.-jB.-.- I78,3f:i7P,3f > i Revel ^

^;5.vi02,2,f :i©3,2f > iP^r//^?z;^.-fi.-: 1 8p,4p: ipo:4p;'

i Dorpt A:B::i9f^ f8 : i p5, f8 5 och i Arensberg

A:B::io^yOi:zio^Ol . Griscmow har val tillika

gjordt forfok pä lika fått, fom Mairan eller

De la Caille 5 men fom han angifver den
brukade mått fläckens längd for ovifs genom nå-
gon krokning , och mättftäcken icke blifvit;

verificerad, fä varda flutfatferne icke hår an-
förde, emedan de vidare {kiljas ifrån de upråk-
nade: ncmiigen, uti defla lenare forfok finnes

O z Sc-

>
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Secund-pcndelen pä hvarjc ort altfd längre åft

genom de förre , och fkilnaden år uti alla vid

pafs o^z linea, fom år mycket betydande uti

aefla flags obfervationer.

a) Tranf. Phil. 1734. pag. ^oz. b) Mem.
de r Acad. de Paris Tan 175 f. pag. if 3. c)

Ibid. pag. fof . d) Bouguer Figure de la

Terre pag. 338, e) Tranf. Plril. tradui-

tes par Bremond. Bouguer Fig.de

fur la Par.allaxe de la Lune pag 131. hX
Obfervations Aftronomlques, par Don Ju-
an & Ulloa pag. 2.49. i) Bouguer
pag. 3 37. k) Tranf. Ph. traduites par Bre*

mond. 1) Obf Aftr. par J3on Juan
pag. 2,fi. m) Mem. de V Academic des

iciences a Paris pag/ 465-. n) Vcrenf!:aps

Acad. Handl. i Stockholm 1744» pag. 41.
o) NeWt. Phil. Nat. Principia, CoaiiDcn-

tariis Jacquier & Le Seur ill. p. iif.

f) Mem. de T Ac, a Paris V an ijfi.

g) Com% des Mouv. cel. ij6z, pag. 207.
r) Comment. Ac. Sc. Imp. Petropolit.

Tom. VII. pag, f ?2.

§. 7. Om man utefluter de obfervationer

,

fom i Qiiito blifvit förrättade uti en ovanlig
hogd, och tager et medel af alla de ofriga

til antalet, få finnes ^.-^.v 18^588: 186588. Det-
ta medel tyckes ^ifva vid handen, at de Ame-
ricanfka obfervationer, fom åro af Bouguer
och defs fåll^kap förrättade 5 bora anfes for min-
dre fåkra^,^ i det Pendlarne torde blifvit for knapt
tagne > fåfom uti den brukade Methoden gan&a

lått
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litt håndcr, och for hvilken orfaks flculd åtflci!-

ligc forfok äfven blifvit forkaftade utaf Mai-
RAN, GoNDAMiNE och dc cfrigc : detta blif-

vcr ånnu fannolikare, om man jåmforer dcfla

relultater med Campbells forfolc, fom gifvit

^:B::iSj^iyAS2^2^ y ty, fliftån uti obfcrvatio-

nerne i London och pä Jamaica antages fel, til-

fammans 4 Secunder i tid 5 fom år nåftan otro-

ligt uti fådana forfok 5 fä blifver A:B::\%\^xo\

iSz^io i det hogfta-, men uti fä ftor ftridighet

imellan bagge methodernes refultater, kan man
näppeligen undgä at gifva företrädet ät Camp-
BELLS, fäfom den fimplafte oeh fåkrafte, §•

f • Ofvan uträknade medel af alla anförde re-

fultater är genom det ftorre antalet af Bougu-
ERs och hans fållCkaps obfervationer for myc-
ket afKcieradt , crncdan deras forfok åro i och
flerc hafva obferverat pä et och famma ftållej

dårfore torde vara fäkrare, at af fleres forfok

pä et ftälle taga medlet, fäfom den ortens reful-

tat, och af alla orternes refultater foka et me-
deU nien dä finnes ^.-Ä-vipi^iyripj^a/, fom gor
de Franfka Allronomers forfok uti America åni

mera tvifvelaktiga. Härmed ofverensftåmmer,

om man af hvar och en Aiironoms flere reful-

tater tager et medel , och af dc fälunda er-

hällne li refultater tager medlet, fom gifver

^;/)\vipi53f :ip3,3f : åfvenledcs, når man ibland

fiftnåm^e 11 refultater utväljer dc 7, fom åro

anftåldte efter Mairans method, dä A:B:^
184,43 : 1 8f,43. Af alt detta fynes klarligen^

at råtta fGrhållandet imellan Jordens axel och
i^!.g^uatorns diameter nårmaft utrones genom de
obiervationer, fom med oforånderliga pendlar

O 3 uti

i
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uti Aftronomifka ur anftållas, fäfom uti §.

fagt år j ty medlen af forfokens rcfultatcr, ehu-
ra de tagas ^ utan at gifva mera trovärdighet åt

dem, fora med Ur-pendlar åro utrönte, bevifa

tydeligen^ at fanningen nalkas til de utflag, fom
genom denna Grahams ractliod, åro deter^

minerade. Deffa fenare refultater äro 10 til an-

talet, men medel -refultaterne af hvar och en
Aftronoms forfok åro fyraj deras medel gifver

^;J?.vzo6, 12:207,11, eller, når jåmforelfen imel^

lan London och Paris uteflutes (§. 6.), hlifrer

medlet, >i,-jB.vioi5ip:io5,ip, hvilket ganfka val

inftåmmer, med medel -utflaget af de nogafte

gradmätningar, fom jag af deras jåmforelfc pl
et annat llålle utrönt, och fora gifver A:B::
101,4: 10 3,4 j En ny forfåkran om denna Hm-
nings grund uti fjelf)a naturen. Vil man, for

ytterligare vifshet, utefluta af a!Ia 10 refulter

de fyra, fom måft Qciljas ifrä fiftnåmde medel,

fä finnes ^.-JS.vi 99^1:100,1 , hvilket fä nåra in*

faller med den proportion imellan Jordens axel

och jequatorns diameter, nämligen ^;5.vipp: 100,
fom De la Gaille upgifvit (a)^ at man mä-
fi:e undra ofvcr denna Aftronomens lyckcliga gifs-

rsing. Af det föregående följer altfä^ at Jor-
dens figur utfåttes fai^nolikaft, når proportion

imellaia Jordens axel och ^quatorns Diameter
angifves vara vid pafs fåfom 1 9P til 100. Hvad
for ofrigt angär Jordens irregularitet , fåfom
Meridianernes olikhet, Jord-hvarfvens olika tät-

heter, och fä vidare, tyckes ingen ting dårom
med vifshet kunna afgoras 5 ty faftån Bougu-
ERS och de ofrigas ron mycket inftåmma, til

at vifa jordens ftörre uphogning vid ^^Iquatorn,
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fä finnes ändock Campbells forfok kraftigt

ftridiinde däremot 5 emedan det år forråttadt uti

cn liten Latitud. I anledning håraf kan u\m
icke ånnu trygga fig til de Geometrifka och
abftrafta underfokningar , fom uti deiTa åmnen
blifvit gjorde j ty när fomlige obfervationer be-

kräfta dem, få gifvas andre fom ftrida däremot,
och lärer fynas nödigt, at med de nogafte ron

vidare profva hvad lom härvid bor fornåmligaft

utredas. Til fädane granlaga forfoks anftållan-

de, mafte man altfå bruka de redan nåmde A-
ftronomifke Ur med oföränderliga Pendlar, hvil-

tas Pendel-kulor bora vara väl tunge, pä det

|

vid Urens flyttningar, gången ej ma forändras,

hvilket händer med lätta Pendlar. Uren bora
ock lä conftrueras, ätminftone Pcndlarne, at

delfas längd icke rubbas af olika kold eller vår-

må , eller Urets rorelfe dårai lider men , til

hvilkcn anda de obfervationer, fom Ikola järn*

foras, mäfte anilållas uti lika grader pä famma
flags thermometrar : och bor den girna graden
af värma längre bibehållas, emedan Pendel-ftån-»

gernas ändringar af kold och värma äro irregu-

liere, och Ike likfom genom ryckningar, få at

fåkraft blifver, at lata dem genom mera tid

taga fin vifla lån^, hvilkci> genom den jämna
vårman hålles oforänderlig. iDefsutan bor luf-

tens verkan pä Uret i akt tagas, emedan defs

olika täthet verkar olika pä Pendelens fväng-^

nnigar: Således
s
har Bouguer uträknat, at i

Facuo fkal Secund-pendelen vara for Péiris 440,67
lin> f5r ^quatorn 4^9,2,1 lin^ for Porto -Belo

439,30-, for lilla Goava 459,47 lin: Om denna
Parififka Pendel jämförcs med dc ofriga, blifver

O 4 ge-
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genom obfervation vid -/Equatorn ji:Br:i69jSi:

170582 i ftållet for 164.^1 y.löy^^f ^', uti

Porto-Belo ^;5.v
1
72^22: r 7 3,12 i ftället iox A:B::

X66^\:i6y^ly famt pä Goava A:B::ijo^z^:i7l^l^
i ftållet for ^/5.vi63,8:i(54)8 5 hvilket intygar,

at fadana correftioner nalka obfervatiönernc när-

mare til (tinningen. Forfoken bora ock anftål-

las uti lagom hogd ofver Hafvets Horizont til

GUER har vid jfequatorn funnit Pcndclen nedre
vid Hafvet vara 43P521 lin> men uti 1460 toi-

fers hogd 438588 > famt 438569 lin., uti 2434
ttoifers hogd. Änteligen bor anmärkas, at, få*-

fom GrahAxMS obfervations method utvifar ai-

lenafc förhållandet imellan famtidiga Pendel-lång-

der eller tyngderne pä olika orter, få bor man
vara betänkt, at med ftårfta noghet på en gif-

ven ort utröna Secund-Pendelens abfoluta långd

uti bekant mått, hvartil följande medel fynes

vara det beqvåmligafte. På en Pendol-ftäng in-

delas et ftycke närmaft vid kulan , efter det be-

kanta måttet, och vid fjelfva kulan faftes eit

Nonnii Scala, men kulan inråttas få, at hon kan
flyttas upp och ned pä Pendel- ftången , och at

vifaren med Nonnii-fcalan utmärker flyttningar-

ne, famt -at hela kulan genom någon MU-fkruf
kan fåftas hvar man behagar. Om nu Urets
gång profvas for tvä fårlkildta Pendel - kulans

Hållen, det år for tvä Pendlar af olika långd

i

nemligen, om for bagge Pendlarne fokes ofcil-

lationernes antal under en ftjernas omhvålfning
kring jorden, fa är fl>illnaden af bagge antalens

quadrater til det ftorre antalets quadrat , fåfom

Pendlarnes Ikillnad, hvilken genom Scalan ut-

åt finna rätta tyngderna
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rones, är tfl den ftorre Pendeleii^ Sjelfva Pend-
larnas fkillnad kan formedellt Microfcop och
Scalornes fåkerhet finnas få nåra fom på af

en linea, hvaraf de brukade Pendlars längder
kunna uträknas fä noga man åftundar, och når
de biifvit bekante^ finnes Secund-pendelens långd
genom antalet af enderas ofcillationer under ea
ftjernas revolution kring jordenj famt defs långd,
fåfom tilforene anförd t år.

a) Ephemerides depuis ij6^ Jusqu'a I77f5par
De la Caille pag. LIV. de V Introd.

Upf. d. Apr. 1767.

FORTSÄTTNING
Af

^

Kongl, 7ahell Commijfionens Anmårhr^

nmgar
Om

Folkhopens Polktfka fordelmng eller JléU

naaerne t anfeende til fiänden (^).

På Kongk Tabell-CommifT. vågnar

mt ^f

E EDV. FR, RUNEBERG.

Den allmånnafle PoHtifka fördelningen af vart

Fäderneslands Invånare, beflår uti Frålfe

eller Adels - famt Ofrålfe-eller Odalflånden 5 Det
O f ' for-

(*) Ehuru f^kre och pälitelige Tilfödfcls» Dodelig-

hets och Sjukdoms -Tabellerne kunna vara, fä har



2IO i7^7* JuU Aiig. Scpt

förra, åro igenom fårfkildt Privilegium vifla

årftelige rättigheter och formoner forundte fram-
for de^ fenarej Hvaremot fSrmonerne vid Odal-
ftänden åro allmåmie, och » hvad dårofver må
dem tilflyta, kan icke annorlunda , ån igenom
egen åtgärd forvårfvas.

O frålfe(landet fordelas ytterligare i Pråfte-

Borgare och Bondeftänden, och efter defla for-

delningar af Adelige - Pråile - Borgare - och Bon-
deftänden år den Tredje Folkforteknings eller

Stånds-Tabellen hufvudfakeligen inrättad.

Samtelige Ridderfkapet och Adelen utgjor-

de år 176O en folkhop af 1064^ perfoner, hvil-

ken fumma man dock har orfak , at for en och
ännan omllåndighet vid fortekningarne, anfe for

mindre ån den vcrkeligen bor vara: om denna
fumma jåmfores med hela den ofrige folkho-

pen i Riket 5 fä år den nSgot når lika med
^i^rdjedel dåraf, eller emot en med Frålfe-råt-

tighet forfedd perfon fvara 2,13 Ofrålfe-perfoner

' i det nårmafte. Men om man i jåmforelfen vil

gora fkilnad i anfeende til Könen, och Man-
könet af Adelen befteg fig famma år til 4^30,
famt Qyinkonet til 61 if perfoner, få befinnes

Mankönet af Adelen at fvara nåftan emot ^Jg-dc-

del af Rikets ofriga Mankon , famt Qymkonet
af x\delen, at fvara emot i-l^^e-dcl af Rikets

or-

man dock funnit någon opälitelighet i den Tredje

eller Ständs-Tabellen , hårrörande dels af ovifshetea

om de Titlar, under hrilka vilTa perfoner böra fö-

ras, dels af Titlarnas otilräckelighct, dels af flyttnin-

gar, färdeles i Ståderne m, m. hvilket alt kommer
at efter mojelighct hjelpas vid en ny uplaga af den-

ne Tabell.
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éfriga Qyinkon i det nårmafte. Af ^Ungdom
ofver if är utgjorde Miinkonet 6zi och Qyin-
könet 1Ö34 perfoner; men af Barn under if ar^

voro i74f af Man-och i8f i af Qyinkonet.
Samtelige Pråfterfkapet , Academie - och

Sehol-ftaterne utgjorde år 17ÖO5 4488 Perfoncr.

Dä Qyinkonet \^id dcffa ftater 34179 famt Bar-
nen ofver if ar 321P och Barnen under ly är

7073^ låggas dartil, fä finner man^ at underhål-
let for undcrvifnings-vcrket i Riket, nårde, är

1760, i8ip7 perfoner. Af blotta jåmforelfeii

i allmänhet ioiellan de 4488 pcrfoner vid des-

fa angelägna Stater, och Barnens myckenhet fom
uti läfande, fkrifvande och Chriftendoms-kun-
fbapen, famt deras, fom i Bokliga Konfter och
Vctenflaper tarfva undervifning , lårer mari

utan ytterligare anledning kunna finna, huru o-

tilråckeh'gt Lärarnas antal år emot defla fenares.

Dä Barnens antal imellan f och if ars älder fam-
manlåggasj lä utgöra de en fumma af 498958,
hvilken dä den jåmfores med Lärarnas antal

,

fä finnes, at ofver hufvud råknadt, kbm under-
vifnings-omforgen form Barn i det nårmaite,
at läfom et medeltal tilhora hvarje Lärare : men
fom undervifningen år hos ofs mångahanda, och
fkiljer fä val uti fättet , fom uti ämnet v den
ällmånnafle åfven ftråcker fig defla tider, ty vär-
re, icke längre ån til Chriftendoms-kunflcapen;
Sä mäftc, dä af deflas antal afdrages Lärarnas an-
tal vid Academier och allmänne Scholor, fom år

500, rcften4i88 utvifa antalet af Pråfterfkapet el-

ler de Lärare, ät hvilka Forfamlingarnas värd och
undervifningen i den allmänna Chrillendoms-
kunfkapen är ombctrodd. Om defla Perfoners

^ älig.
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gande ftj;at:ktc fig endaft til den Rikets, ungdom
under i f

' är 5 {om efter vedertagit fått icke klr

vidare underviining, ån allenall i Chriftendoms
kunfl:apen5 fa fkulie pä hvar Lärares iott ftdla

i ip Barns undervifning: bvilket, då man befin-

nar hvad tid och moda Barna- information for-

drar, utvifar omojeligheten af en jåmn och nö-

dig Chriftendoms-kunfkapens utbredande hos Ri-
kets Alimoga^ faftån Foråldrar och andre, fom
til ftorre delen åro fjelfve i Chriftendomen min-
dre kunnige > låggä handen tiUålligtvis vid den-

na undervifningen. Når man bårtil lägger den
ofrigc, Pråfterflcapet åliggande omvårdnaden for

Forfamlingarne ^ med hvad til Religions -kun-
fkapens underhållande hos den åldre delen at

Forfamlingarnas invånare horer , få falla }6f
Perfoner fåfom; et medeltal på hvarje Pråftmans

lott, at draga undervifnings-omforgen fore i Ty
dä af fumman utaf de Gifte ,

Enklingar och En-
kor, famt Ogifte ofver if år, i.f 31x21, af-

dragcs Pråflcrfkapets , Academie-och Scholfta-

ternas fumma 4488, få återftår i.fzjj:^^ per-

foner, hvilka delte med 4188, vifa, at emot
hvarje Pråftman fäfom^ Lärare , fvara ^6f åldri-

ge Perfoner, fåfom Åhörare > men då af hela

folkhopen, Rikets Pråfterfkap afdragcs , och re-

ften delas med Pråfterlkapets fumma, få vifar

utfläget, at hvarjc Pråftman tilkommer Eccle*

fiaftiquc omforgen for y6S Perfoner.

Så tilråckeligt fom detta Pråfterfkapets an-

tar emot Åhorarnes, kan vara, for at igenom

forclyfande exempel upmuntra dem til en fann

Chriftendoms utofning i verk och lefverne

;

få otilråckcligt fynes det ock vara i anfeende

til
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til inplantandc af cn rioga Chriftendoms-kunfkap,

titom hvilken den båfta lefnad, om man får fo-

Mftålla fig fådant mojeligt, icke kan vara an^

nat ån en dod gärning , utan kårlek til GUD
och Foftcrland,

Utom Ridderfkapct, Pråfterflcapct^ Aca-
demie-och Scholftaterne, Rätters, Staters famt

Kyrkors och Stads- Bctjcnte, tillika med bräck-

lige och elåndige, la voro år 1760 5
famteligé

Stadernas Invånare, eller Borgerflrapet i Städer^

ne med defs Betjäning i(5z.888. Nar af hela

folkhopen. Stadernas i Borgelig rorelfe ftaddc

Invånare afdragas, fä blifver rellen i.iioiif

,

af hvilken folkhop. Stadernas Invånare utgöra

litet mer ån -j^rde del , eller at emot hvar i Bor-
gelig nåring arbetande Perfon i Ståderne, fva-

ra i det nårmafte i i Landtbruks, Bårgs-ocH
andre rorelfer ftadde pcrfoner.

Så mycket hittils bekant år, har ånnu in-

gen velat eller kanflce vägat underfoka och up-
gifva, hvad proportion af folkftyrka Stads-och
Landtmanna-nåringar imellan , kan vara den bå-

fta, eller kan ftälla dem i behörig jåmnvigt in-

bördes^ Det torde ock icke fä lått låta fig gö-
ra, hälft fom hårutinnan lårer knapt någon all-

mån proportion kunna utfåttas, fä vida fkiljak-

tighct i Staters belågenhcter, famt Phyfifka och
Politifka omftåndigheter mafte verka ftiljaktig-

het i denna prjpportionen. I allmänhet lårer

man kunna taga for afgjordt, at ju mera Lands-
bygdens Invånare bo gleft tilfammans, ju ftor-

re behofver ock abfokita antalet af defs folk-

hop vara emot Städernas, om dciSa fcnare el-

jeft
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jeft: fkola kunna komma i någorlunda rorclfc,

emedan i denna håndelfe år Landsbygdens na*

turiiga ftyrka mindre, ån dä inom famma vidd,

dcfs Invånare bo tätare tilfammans 5 hvaraf föl-

jer, at deras rorelfe och produftcr måtte dä af-»

ven biifva mindre eller farrc. Så fnart deflas*

rorelfe blifvcr mindre, få måftc ock Stadernas

rorelfe därefter aftaga, då alt annat år fom til-

forcne. Gottland, til exeiÄpel, innehade år 1760
2^.441 månniflvor: Om dåraf Visby Stads Bor-
gcrfkap zyio afdrages, fa återftår for Lands-
bygdens Invånare zz.7iz> Da deiTe jämföras

med Visby Stads Borgerlkap, fä fvara allenaft

8 Perfoner på Landsbygden emot en i Staden,

och då år Landsbygdens naturliga ftyrka 853^
vid pafs, eller 853-1 Landtman kan fäfom et me-
deltal anfcs at bebo hvar quadrat mil 5 Men om
man antager denna naturliga ftyrkan at vara for-

dubblad, få fkuUe hvar quadrat mil bebyggas af

1667 månnifkor, da ockfä de Gottlåndflcc Landt-
manna produfterne måfte til fit antal mer ån

fördubblas»

Om nu Visby Stad ingen annan rorelfe åg-

^e ån Inlåndfk, eller den fom kunde upkom-
ma, cndaft af Gottlands egne produkter och af

Invånarnes confumtion, och den förra naturli-

ga ftyrkan, då 8 perfoner på Landsbygden fva-

rade emot hvar och en i Borgclig näring ftadd

Invånare i Staden, vore tilråckelig at fyftelfät-

ta de dårftådes varande 2730 Stadens Invånare^

få måfte, då Landsbygdens naturliga ftyrka vo-

re fordublad, och alt annat oforåndradt, Visby

Stad kunna åga z gångor 1730 eller f^6o i li-

ka rorelfe fom foruc , och lika vålmäende Inva-

na-
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nare, fom dc -förre 5 Äfvcnfom tvärtom, om
Landsbygdens naturliga ftyrka til hälften afto-

ge, få mäftc ockfä Inbyggarnes antal i Visby
^ftaga til hälften, om dc qvkrvarandc (kulle

gorligen kunna aga famma rorelfc och formo-

genhet , fom dä dc voro til antalet fördubblade.

Vil man tillika antaga, at Gottland drif-

ver utlåndflc Handel och egen Sjöfart på fåda-

na orter, fom i det närmafte vore, hvad Politi-

fka och Phyfifka omftåndigheterna angår, lika

med de Gottland tilhorige omftåndigheter 5 Så
fkuUe i fådant fall , denna Öeu finna fin Han-
delsväg i famma mon ftåld til fin fordel, fora

Visby kunde gora ftora exporter til, jåmfo-

relfevis emot importerne^ Men deflc exporter

biefve åter ftora i famma mon, fom Gottlands
naturliga ftyrka vore ftor til, jåmnforelfevis c-

mot de Staters, på hvilka Visby Stad drefvc

fin handel; Hvaraf följer, at fordelaktigheten

af Gottlands handelsvåg , rattade fi^ efter Gott-
lands ofvervigt i naturlig ftyrka, ofvcr de Sta-

ter, pä hvilka Visby handlade.

Håraf vil den flutfats följa, at af tvånne

Stater, hvilkas PolitiOia och Phyfiflca oraftåndig-

heter åro i det nårmafte lika, fä vinner den
Staten i handclen måft, hvars naturliga ftyrka

år florft, eller: Den ena Staten drifver i fam-
ma mon en fördelaktig rorelfe på den andra,

fom dcfs naturliga ftyrka år ftor til , i jåmn-r

forelfe emot den andras; Och dåPolitifke om-
ftändigheterne defte Stater imellan åro olika, fä

tilvåxcr eller förändras den naturligen ftarkare

Statens handel^ fordel mer eller mindre^ eller

ock
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ock aldcles forfvinncr^ alt fom defs Politifka

omftåndigheter åro båttre, lika goda eller (km-
rc ån den andras.

Hår vil man vid förbigående anmärka, det

Occonomernc fynas altid vilja anfe Hushäkve-
tenflcapens grundreglor, at vara behändigt om-
bytelige, och at i följe dlraf hushåls-anftalter-

ne aldrig kunna få vara beftåndige. En tanka,

fom fynes vara upkommen dåraf, at allmänna

hiishällningens tilfålliga omftåndighcter, beroen-

de uppä egen eller andra Staters PhyliOca hån-

delfcr, Regementens förändringar, krig och or-

1ig m. m. hvilka af fin egen natur äro ovarak-

tige, fatta hushalls-forfattningarne i nödvändig-

het af däremot fvarande forändi-ingar^ MendelTé
kunna dock aldrig betaga varaktigheten och o-

forånderligheten af de bevifliga fanningar, fom
i Occonomifka Vettenfkapens grund- principier

ligga våfendteligen forvarade och åro uti mån-
niflvans och tingens natur grundade- > Mifstag

uppå fkilnaden imellan de tilfailige och våfcnd-

telige Oeconomiens delar, hafva i fynnerhet i

hushålls- tillåmpningcn gjort Stater ftor Ikada,

och fårdeles i vart Fädernesland rubbat fjelfva

grunden til Rikets upkomft^ Denna olyckan

fynes hafva beftått uti mifstag på följande oför-

änderliga oeconomifka fanningar: Myckenbeten af

den arbetande folkhopen confidererad imm en vifs traa

af jord^ utgår famma folkhop naturliga fiyrka^ Stä"

ters fårmäga^ at föda och forfvara fig är^ cateris

farihus^ altid fvarande emot digras naturliga fiyrka*

PoUtien och flyrelfen i en Stat ^ ehuru klok den ock

md vara y fårmär aldrig befgrdra Statens närings*

Qch forfvars flyrka längre^ än naturliga Jiyrkan tillä^
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éif fädane rårelfer^ l^vilka bejidndigt åka folkhopen y

eller gifva den måfta möjeliga fåda och underhållfår

fiera Invånare i [amma Stat; Och tvårt om: All

den fårkofran dr inbillad eller falfk% fom beror uppä

fddane rérelfer y hvllka befinnas fd Idngre eller kår^

tare affidnd min/ka folkhopen y fajt ock famma fårkof^

befiode i millioners indragning i Staten och få

vidare, Defla med många flera allmåmia hus-

haUriiiigens grundfanningar, åro altid lika fä fan-,

ne, belländige och ome, fom fjeifva Stats-priii-

éipiei-ne, och tala åfven få litet, at i verkftåU

lighcten varda rubbade, fom deffe fenarey meii

konften lårer blifva, at i tillämpningen kunna
med fåkerhet finna och utleta, h vilka hushälls-

miftalter åro med grund- principiernc enligaft,

t\\<Éi fom gar pä det famma ut : Hvilka forfatt-

ningar i Allmånna hushåilsinäl kunna uti jåmn-
forélfen fins imellan måft bidraga til den ar-

betande folkhopens underhäll och ökning, och
i- detta värdiga åmne har man hittils icke fun-

Bif mänga Auårorcr. '
.

'

Når man jåmnforer i det^ofvaii anförda ex-
empel^ Gottland méd hela Riket, fedan man
fiinnit , at hela Rikets folkhop förhåller tfig til

Stadernas Invånare, utom Adclen och Clericiet^

lamt ^täters, RåtteVs, Kyrko-och iStads-Be-
tjånte, fom i til 13.691, emedän .<fc förre ut*
gora et antal af t.zioi2Lf> och de feoar^: ;idl'88,8^;

hvaremöt Landsbygdens folkhop f% Gottla^nd

beftär af 2,1711, men Stadsfolket; af ^730 per-.;

foner, fä at de fenate forhälla fig til de förre,

fom I til S.^ipi få vifar fig en ftor ölikhet i

Landsfoikcts antal emot Stadsböertie i 4eflc tvån*
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lic proportioner, fl at då ofver hufvud i

^

Landtmån fvara emot hvarjc Städernas i Bor-

gelig näring ftadd Invånare i hela Riket , fä

ivara allcnaft 8i Landtmån vid pafs pä Gott-

land emot hvarje pä famma Ö i Borgclig nä-

ring ftadd Invånare, få at Landsfolket bnftcr

dåribådes på et antal af 14498 perfoner, emedan

defs antal borde vara ?72.io, om proportionea

imellan Lands- och Stadsfolket ^å Gottland,

ftulle vara lika med den farama for hela Riket.

Håraf kan man med vifshet iluta, at om
tillika Gottlands naturliga ftyi-ka icke vore ftor-

re ån den allmänna for hela Riket 54f, få flkul^

le' Visby Stads handel och rorelfe med Gott-

lands Lands-produfter, vara i famma mon fva-

gare ån den allmänna Stådernes rorelfe^ i hela

Riket med Landets egna produfåer;. Så vida,

ehuru fjelfva näringarna kunna pä Gottland va-

ra något fkiljaktige ifrån Rikets når-ingar, de

dock 1 hufvud-ttåringen, fom år Landtbruk och

Bofkaps- fkotfel, komma nog nåra ofvcrens.

Hvad deras indrågtighet for Staden eller Lan-

det angår, få kommer den hår icke i confide-

rationf utan blott fjelfva handclen eller ro-

i-elfen.

Når vi af vår folkftock , i anfeende til defs

fordelning imellan -ftåder och landsbygd, gora

iåmnforelfe med Änglands naturligen mycket;

ftarka folkhop och antaga, at dels hela folk-,

nummer utgör 8 millioner, famt den i Borge-

j- i-arelfen allena i London Hadde folkhopen,

beftår af 800.000 perfoner, få befinnes t%:de-

del af defs hela folkhop vara viftande allena uti

Lon-
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Londons ftad, hvaremot hos ofs kan allenafl:

•^rdedel af vår folkhop vara i alla vara ftådet

tilfammans, och om vår hela folkhop vore t

famma proportion delad, få fluUe allena Stock-
holms ftad innehålla zof.oif i Borgelig rorel-

fe ftadde Invånare, i ftållet fore, at den inne-
håller allenaft <5p.2if Stadsboer, och at alla

Svenfke Städerna tihamnians innehålla endaft
I6Z.888 pcrfoner, få at alla våra Stader tilfam-
mans tagne, innehålla nog mindre ån |:dedel el-
ler närmare f.tedel af det antal invånare, fom
Londons Stad allena innehåller.

Hårvid är dock til märkandes, at det i Äng-
land vedertagne hushåilslått med defs Våftindi-
fte Colonier, torde til Hor del bidraga til den-
na befynncrliga proportionen af Stads-och Lands-
bygdens Invånare dårftådes. Londons, med flc-

re Ängel flce (läders handel och rofelfe, grundar
lig icke litet på Landtmanna produfterne ifrån
och Ängelfke tilverkningarnas affåttning pä be-
målte Colonier^ hvarfore ock ftorre delen at deflas
invånare bora anfes fåfom horande til den na-
turliga ftyrkan, fom fätter Londons och en del
at de ofriga Ängelfka Städernas handel och nä-
ringar i rorelfe och ftyrka^ Men huru härmed
må gå hädanefter , fedan Colonifterne fjelfve
begynt^ at i fine Städer draga fordelen af (in
Landsbygds aHcomfter och affättnmg pä dem
tilbaka, eller draga fin Landsbygds naturliga
ftyrka ifrån underhållandet af Ängel{ta Ståde^r-
nas rorelfe, fkal framtiden vifa.

Det bor, oaktadt denne proportionen, icke
underligt förekomma, om vår ftyrlta i flogder,
handel, fjoflirt m. m. (kulle vara mycket ^min-

P z dre
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åyc m Ängknds 5 emedan var for hela Riket
a^llmånna naturliga ftyrka^ år til Änglands, fom

54f til f i84::i I f:i7i8 och fäledes i det når-

mafte -^rdcdel af Änglands , emedan den Poli-

tifka .ftyrkan, icke kan igenom hvad fom ivii (t

fordelning af folkhopen, göras ftorre ån den na*

turliga mcdgifver^ Men dåraf följer dock icke,

at VI ju ej ikulle kunna lefva et lika lyckligt

lif, fom Angiands Invånare, allenail vår folk-

hops användande, fårdeles pä landsbygden, vore

i allmänhet något närmare forent med den fulla

fri-och fåkerhet, fom utgör grunden for den
arbetande Landtbrukarens 1 all het. En fådan får-

delaktig Hållning i vår Hushäils-fyilem , hvar-

iDedelfl: pluraliteten af var arbt-tandc folk-'

hop, kunde finna noje i fina omflåndighetcr^

och fatta kårlek til fit Fädernesland, vore det

råtta medlet for vår naturliga llyrkas tilväxi,

åfvenfom det ofelbart år det enda.

Af den anförde betydande olikhet imellan

SvcnOca och Ängelflka folkhoparne, i anfeende

til deras fördelning i Landt-och Stadsboer, lå-

rer doclc icke få flutas, at våra Stadsboers an-

tal år for litet emot Landsboarnes, eller, at dc
Ängelflcc Stadernas Invånare åro for månge emot
deras Landtmåns antal, emedan defia folkmäng-
der å b|da ftållen formera fig fjelfve, alt efter

hvardera, ortens naturliga ftyrka, .forfattningar

och husHlls-omftåndigheter. Om vi ingen ut-

ländnc handel drefve, fä fkulle med denne for-

delning på vår folkhop ofver hufvud tagen, en

Stadsbo rora fig endaft med de varor, fom
I2f:d]edels perfoner pä Landet kunde ftaffa ru-

dimateria til, famt lefva af den vmlt på fin ro-
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rclie , fom han af famma antal perfoner fäfom
afnåmare eller forbrukare, kunde århälla. Man
torde utan fynnerligt mifstag kunna finna , til

huru ringa antal Rikets Borgerfkap fkulle af

fig fjelf reduceras, om det vore berofvadt all

utlåndfk rorelfe, eller om utlånningarne fkulle

fjelfve tilverka, och få hitfora vara nodtorfter

och ufverflods-varor^ om loo perfonerpå Lands*
bygden flvulle^i fådant affeende anfes^låfom beho-
gen fvarande emot en i Borgelig rorelfe ftadd In^

vanare i våra Stader, med den naturliga ftyr-

ka vi nu ågej få flcuUe alt Borgerfkapet i Ri-
ket, med famtelige defs i Borgelig rorelfe ftad-

de arbetare, icke utgöra et ftorrc antal ån 2^:5851

perfoner, emedan Rikets hela folk-nummer ic-

ke litgor mera ån 2.3831 15 , til bevis uppå,
at fä vida den antagna fumman af 100 perfo-

ner pä landet, emot en Handlande eller Varo-
tilverkare i Staden år riktig, vår utlåndfka ro-

åmnen, och den af utlåndfka rorelfen upkomne
inlåndflca communicationen , åftadkommer ea
fortjånft 5 fom foder och underhåller i3pof7
perfoner i Ståderne , hvilket år differencen imel-
lan 23831 och iöz888, fom utgör de nu i Bor-
gelig rorelfe ftadde famtelige Stadernas invä-

nare.

Och fom med den nu varande folkhopen,
utlåndfta handelen lårer af ofs foga kunna län-

gre utvidgas, ån nu fkedt år, i en tid, dä nå-
ftan jiela Europa använder all mojelig hog och
ilyrka på Manufakturer och Handel 3 fä Itrer i

följe dåraf våra Staders folk-ftyrka , hafva i när-
varande ftållning hunnit til fin hogd, hvarofver

relfe tillika med tilverkni af utland (ka ra

p 3 dea
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den näppeligen larer hinna, utan tilokning i nä«* I

turlig ftyrka, det år, utan Var folkhops tilok-

ning på Landsbygen j Men fom den famma mc-
delit fena giftermål , och den arbetande folkho-

pens fkadeliga utflyttning, icke lårer nägonfin

llä at århålia, utan fädana anftalters vidtagan-*

de, fom forfkaffa Husfadren, chvad de aro Tor-
pare, Nybyggare, Husman eller frifke och fö-

re Backllufvu-karlar all nödig fri och fåkerhet

for lina egne och de finas perfoner, famtup-
våcka hog hos de ofrige Landsbygdens arbeta-

re, at vilja blifva qvar på fin fodelfe-ort, eller

atminftone i Fäderneslandet ^ fä lårer Rikets for-

nåmfta Allmänna hushålls -omforg i dcfla tider,

bora i fynnerhet gå ut uppä undanrodjande af

alla de anftalter, fom hindra deflli arbetare, at

fmaka frukten af den fri-och fåkerhet, fom vår

fålla conftitution innefattar, utan at behofva f

ä

kalladt befkydd af fine Medborgare, hvilka kom-
ma under namn af Husbönder, åfven fä litet,

fom defla bora kunna befkydda andra under figj

utan hvilken fnara anilalt, arbetande folkhopens

aftagandc igenom utflyttningar, famt fä och. fe-

na giftermål, kan fnart gora hos ofs Husbönder
de jure, til tjänare de facto, och tjånarena tvårt

om til Husbönder, hvilken vädeliga rtållning,

fom redan tycks vara forhanden, kan efter all

mojelig anledning icke botas igenom de omilån-

deligaile Tjånftehjons- ordningar, och ån min-

dre genom tvång och härda medel, utan blott

igenom fädana allmänna anftalters vidtagande,

fom* gä ut uppä den arbetaiide folk-nummerns
foroJcning.

Når
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f Når ofåkerhet åtföljer befittningarnc : när
en l"nglig årfarenhet har fatt menigheten eller

Statens arbetare i ofåkerhet for vald til fina

perfoner, i anfeende til fiendtligheten emot Los-
drifvarc : Når arbetarnes forfvar beror uppå fara*

ma arbetares lika berättigade Medborgare, forn

komma under namn af Husbönder, och icke
uppä Lagen och defs oryggelighet: Når ftyr-

kan i detta forfvaret kan ega kraft, alt etter

Husbondrens anfeende eller betydelighet ; Når
et ft^rre anfeende gor fysfloloshet hederlig, oqh
et ringa anfeende gor arbetfamhet och flit for-

aktelig: Når föraktet och knappa nårlngs-for*

moner^ drifver Rikets ungdom och arbetare i-

frän nåringarne, och heder famt hopp om båt"»

tre utkomft drager dem til Kronans tjånfter och
uppaflniiig vid en fafånglig prakt: Når närin-

garna ftåndigt belaftas med tilokning i utfkyl-

der, hvilka mäfte i ftorre eller mindre måtto
ftanna på arbctarne: Når den ena näringen be-
fordras ofver fin värdighet, i låmforelfe emot
andra nåringar, och tillika uppå andra näringars

bekoftnad, och de icke varda anfedde fom fy-

flcon, hvilka bora forlikas om formonerne utan
någonderas forfång , och varda fåledes fatte i op-
poneradt tilftänd emot hvarandra : Når blott

penninge-gifvande nåringar upråttas på folko-

kande näringarnas bekoftnad, och Statens pen-
ninge-vinft ikotes med mera benägenhet, ån defs

vinft på folk i arbetarnes tilokning, och med et
ord : Når uplyfning och det råtta handels-och
Hushålls - geniet forfvunnitj Dä år^ vågen banad
for utflyttningar och tröga giftermål, famt den
naturliga ftyrkan få illa använd, och den Poli-

P 4 ti-
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tifka i moii dåraf fvag och kraftlos, at alt hopp
om tilokiiing i den arbetande folkhopens myc-
kenhet, och fäledes om vidare forkorran i Sta-

tens naturliga ftyrka, mäfte varda fåfängt och
forloradt.

I en Stat3hvareft alla defla folkhopens tilvåxt

hindrande omftåndighetcr åro barta, dar tiltagcr

naturliga ftyrkan, utan all fårfkildt Statens ät-

gårdv Ty uti invanarnes enfkildta hushållnings-

vårdande, har man icke at befara, det ju hvar
och en aldrig fä litet omtånkt hushållare, vid-

tager de fordelak tigafte medel och utvägar fom
^ han känner , til Im bärgning och forkofranj^

Men uppä allmänna hushalls-forfattningarnas ^f-

verensMmmelfe med dem af de enlkildtas for-

delar, hvilka med det allmänna båfta åro enli-

ge, lårer allmänna hushälls - ftyrelfens ypperfla
godhet och fortråfFelighet beftå; och fom uti

Stater -alla enfkildta icke kunna vara lika måg-
tiga, fä hinner folitien fållan til denna hogd,
medelft: det mot itänd den finner, dä defs for-

fattningar fkola ftållas emot fädane de mågti^a-
res interelTen, fom med allmänna välfärden aro

ftridipe. Där detta hinder kan vara undanrogdt,
fä mäfte allmänna välfärden fnart kunna befor-

dras > och Staten pä kärt tid komma til ftyrka

och formogenhet, hvarä intet nyare, och knapt
märkvärdigare exempel lårer kunna foretes , ån
hvad inom fifta %o åren händt i Penfylvanien

,

och Herr KaLM i Andra Delen pag. ip4affin
Americanfka Refa märkvärdigt anfört.

Hvad fordelningen af värt i Städerne tra-

fiqucrande Borgerflcap angår, fä vorö hår år
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1750 5 ;^(58 Grofshandlande i Riket. Om hela

den ofriga Rikets folkhop delas imellan deffa

Perfoner, fä befinnas delTe utgöra ^yzy
hela den ofriga Folkhopen, eller om hcia Rikets

utlåndfka . roreife beftriddes af Grofshandlare-

Societeten allena, fä ägde en af dem, at forfe

6141 perfoner med utländfka varor, och afhåm-

ta deffas tilvcrkningar ofver Statens behof, til

utlåndft exportation ;
" men fom llorre delen af

Rikets folkhop, fårdeles de pä Landsbygden
boende, icke förbrukar utilndfka varor, dä man
tager endaft faltet, och nägon del af utlåndfka

Tobaksblad undan, emedan man lårer fkåligen

kunna antaga, at Rikets egen Spanmäls • växt

forllär til nog mer ån Allmogens egit och alla

ofriga Landtbrukares behof> fä kan Grofshand-
larnes i Riket affåttning af utlåndfka varor til

Medborgare, icke ftråcka fig långre, ån til dem,
fom hos ofs komma under namn af Hcrrfolk,

brftäende af Ridderfkapet, Präfterflvapet, ftorre

delen af Stadernas Invånare och Ständsperfonér

i Ståderne, pä Landet och i Bårgflagarne , fom
tilfamm>ans tagne, utgöra 18087P perfoner, hvar-
af 4.66^ fvara emot hvar Perfon af det Grofs-
handlande Borgerfkapet i Riket. Når hårtil

kommer, at Grofshandelen, in-och utlåndfka Sjö-

farten m. m. år fri och verkeligen idkas af män-
ga perfoner utom denne Societet, fä måfte nog
mindre ån 466^:dels inlåndfke afnåmai:e af ut-

låndfka varor, kunna räknas på hvarje Grofs-
handlande, och vil nog tydeligen vifa, at om
icke Seglationen, frakthandelen med flerc ut-
låndfke handels- rorelfer, forfäge Grofshandiare-

Societeten i Riket med fädana fortjånfter, fom
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inom ofs icke kunna århällas v fa kunde hvarken
detta <leras antal hos ofs bella, ej eller n^gon
af dem äga den fulla penninge llyrka^fom en vid-

ftråkt och fördelaktig utlåndfk rorelfe nodvån-
digt fordrar. Inga allmänna omftåndigheter lå-^

ra for var utlåndfka rörelfe falla bcfrårligare

,

ån forånderligheten i Handelens grund - forfatt-

ningar, och Statens allmänna vanmagt, hvar-

medelft den icke formar" gora urlåndlka hande-
len det biträde, och forfe den med fådana til-

gcingar^ pa allehanda åmnen, fom defs rorelfe

kråfver, om den for Staten fkal blifva fordel-

aktigaflj' Imedlertid lårer den icke långefedan

(kedde förändring i Stapelråttighetens utbredan<.

de til flere Rikets Stader, gora hädanefter en

mårkelig förändring i det hittils varande Grofs-

handlande Borgerdcapets antal.

Fabriqueurerne i Riket voro 5*38 Pcrfoner,

hvaraf i Stockholm voro 2.8^, och fälcdes nå-

got ofver hälften af hela antalet. Defle gagne-

lige Medborgare, hvilke här tilfammans tagne

för allehanda flags tilverkningar, utgöra et fä

ringa antal, och fom ifrän år i7f7tiltagit med
130 Perfoner, lärer foga fä jämföras med hela

var folkfumma , for at deraf må dragas någon
päfolgd om deras tilråckclighet eller proportion

emot inländfke afnämarc af deras tilverkningar,

fä långe ftorre delen af Rikets Invånare, räkna

ånnu läfom en god hushållning, at vara fina

egne Manufaäurifter och Fabri^ucurcr for ftor-

re delen %i fina behof> En päfolgd af behörige

befparing^-omtankar, och en enfaldig lefnad hos

ftorre delen af vara Medborgare. Sä länge

livar Privät hushällares egen, ehuruvål måft al-

tid
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tid famre hushalls^ tilvcFkning, ftiger 1 koflnad

under Fabriqucrnas varo-pris tor bättre Var-a, c-

huiu dcfla bada fkulle i anfeende til godheten
åtn inftone jåmnvåga h varandra; Sä fer det ut,

fora Nationen ville- hälla fig vid fin förra vana
och hushälls-fått, h vilket brukades i den tid

man hår knapt kände Fabriquer til namnet och
ån mindre til gagnet. Hårtil år hufVudfakeli-

gcn var folkbrift, eller fom år det famma: va-

re å Landsbygden obebygde vidloftige tracter

vällande 3. Ty i jämforelfen med andre peuple-

rade Nationer, lärcr ftorrc delen -pS värt Fäder-

nesland, fårdeles de Norre ortcrne och Finland,

foga annorlunda fä anfcs ån fäfom en odemark,
hvarell en efter folkhopen pafiad ringa rorelfe

och communication
,

knapt formar underhälla

Handtverkerier, och ånnu mindre koftGima Ma-
niifaÖ:ur-verk, hvilkaalt fädant oaktadt, pä en
fä kärt tid tiltagit, at knapt lårer nägot dy-
likt exempel hos andra Nationer kunna uptes.

Om emot h varje Fabriques - eller Manufa

-

Öur-ldkare, finge beråknjis 442,9 perfoner fä-

fom afnåmare, emedan deras antal utgör 4:^^yer:de

del af hela Nationens folkftock, fä hade ofel-

bart Fabriques- och Manufiftur-nåringarne hos
ofs allaredan vuxit til längt rtorrc hogd, ån de
nu befinnas aga; Men fom man af hela var folk*

hcps-fumma, mälle afdraga famma folknumraer,
fom i nåftforegäende punft år undantagen, fä

kan icke ftorre antal af väre Medborgare tagas

in i jämforelfen emot Fabriqueurernas och IVia-

nufadurifternas antal, ån endaft 180879^ uppä
hvilka Manufaftur-varornas affåttning fkal hälla

deifa
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defTa angelägna verk vid magt^ Utaf detta an-
tal afnåmare utgöra Manufoaur-Idkarne yf^-^^
del i det nårmalle, få vida eljeft de emot Land
och Rike fiendtelige Lurendrågerierne icke for-

andrå denna proportionen. När utom alt det
folk, fom i Ståderne och på Landsbygden bi-

tråda Fabriquerne med fit arbete, fåfom en bi-

fyOa, Fabriques-arbetarne tillika med barnen
oiVer och under if år, af Mankönet 6880, och
af Qyinkonet 7479, låggas til Husböndernas och
Matmödrarnas antal 417, fa utgöra de en fum-
nia af I4,3f9 perfoner, hvilkcn år endaftY-J^-te

del i det nårmalle af Rikets hela folkhop, och
hvaraf Stockholms Stad allena innehåller 8705
perfoner.

Når Barn under if är uteflutas ifrån hela

den folkhop, fom vid Manufafturerne och Fa-
briquerne hafva at fysfla , for at finna huru män-
ge vuxne arbetare därvid årö, fä ftiga de til

en fumma af 10,078 perfoner, ehuru 8 års barn

begynna dar redan fårtjåna fin fulla foda. Om
detta antal antages, at exprimera hela Fabri-

ques tilvcrkningens ftorlek, hvilket bor låta fig

gora, emedan cacteris paribus, få okas eller

minflcas tilvcrkningens hela quantum i mon af

arbetarnas myckenhet, få vil dåraf följa 5 at iam-

ma tal mätte ock fä uttrycka affåttningens (tor-

lek, emedan man flcåligen mäfte fupponera, at

vid hvart Manufaäur- verk eller Fabrique oka

Idkarne arbetarnes antal icke annorlunda ån i

mon af affåttningen, hvarfore ock altid vid ut-

kommande, forbud emot villa Manufactur - til-

verkningars förbrukning, man finner arbetarne

vid lamaia tilverknmg vara iträn det arbetet le-
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dige och troligen for Staten förlorades F6rden-

ftuM emedan 10678 år til 1 80879 , fom i til

i(5.P5 fä år antalet af vara Fabriques - tilverk-

ningar, til aptalet a^f dem fom defamma förbru-

ka, fom I til 16.p elter i det nårmafte 17, ut-

om don ringa del, fom dåraf kunnat i fenarc

tider utgå til ^tlåndfka orter. Mänga betydan-

de reflexionet torde vid denna proportionen fta

at ytterligare göra-» tjånandé til hvarjehanda up-
lyfningar om vara Fabriquers tilftand i allmån-

het 5 och i fynnerhet til någon anledning, itt fin-

na angelågenheten for Riket af Siden -Fabri-

quernas fpecielle värd, hvaraf inrättningarne åro

åfvcn få angelägne at vårdas, fom Sidentyger-

ne hn<; ofs nodvändige ut brukas, och arbets-

lonerne gode at i Riket befparas,hålft fom Siden-

förbrukningen lårer hos . ofs vafa allmånnaré el-

ler ätminftöne lika allman med Klådes-och an-

dra Yllevarors åtgång, om inrättningen af jrdjc

Tabellen tillåtit at uptaga hvardera flpgdens Id-

kare och arbetare fårfkildt.

Antalet på' famtelige Kramhandlande i Ri-
ket af alla flags Kramvaror, tillika med Spän*
måls - Minut - och Victualie - Handlande , var är

1760, 2492, uti hvilket antal pf63 perfoner

af hela folkhopen fvara emot hvarje perfon af
de^Te haadlande j Men då iiian i beräknandet up-
tager famtelige vid denne handel varande per-
foner af båda Könen, tillika med Betjänter och
B^trn, få utgöra de et antal af iipff perfoner,
hvaraf (5to>. åro Qvinkon. Defs forhållande til

heb folkhopen i Riket är, fom I til 183/ Når
de Grofshandlandes antal fammanlägges med dcffii

Handlandes, fä utgör fumman z88o perfoner;
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Om man tillika vil antaga, at vår handelsvåg
år jänivigtig, fä at lika mycket varde varor
utforas, fom inhämtas; få kan man anfe halficn

af deffa Handlandes antal, 1440, at vara fyflel-

fatte blott med rorclfen af inlåndfka varor, hvil-

ket antal, då det med Rikets hela folkhop
jåmfores, utvifar, at famma hela folkhop pro-

ducerar varor, hvilkas myckenhet och varde ic-

ke år ftorre, ån at 1440 pcrfoner, fäfom Hus-
bönder ^ller Handels-Idkare kunna dåraf forfår-

ja fig och de fina, famt hinna med at beftrida

all rorelfen därmed, och at fåledes inlåndfka

Varo-tilverkarne och Afnåraarne förhålla (ig til

dem , fom handla med famma tilverkningar, fom

i6f4.p til I.

Ämbeten och Handtverkerierne voro, ut-

om dem, fom under Adelige Herrfkapers be-

fkydd hoUo Vcrkftäder, 768c, af h^ilka if /i

voro i Stockholm, och fåledes allcnaft: 6109 i

alla Rikets ofriga Stader. Når Huftrurne, Ar-

betarne och Barnen tilläggas , få utgjorde dc

en fumma af 28091 perfoner, hvilka fom dc

år I7f7 beflego fig til 90.463, faft Verkftå-»

dernas antal var allcnaft 7^87, och man vil af-

råkna fkilnaden 293 for Gefållerne, fom under

de trenne åren blifvit Måftare, och inrättat eg"^

ne vårkftåder, få vifar fkilnaden, at under den

da exifterande dyrhetcn och Krigsoroligheter-

ne, förlorade Verkllåderne i Riket zoyS arbe-

tare, af hvilka iSfZ voro Gefåller, emedan
defiiis antal var är I7f7 få mycket ftorre, ån

det var år 17Ö0, och af dem år at befara, det

fedan Vårfningarne til Kripstjånft bårttagit nå-

gon ringa del, til dä påftäende örlog, ofåker-
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heten for famma Verfningar bårtjagat ftorre de-

len til utlåndllca orter^ hvilken utflyttning tyJk-

tes hafva tagit fin förnam fta led til Danncmark,
Konigsberg, Pillau ©ch några Ryfka orter,

hvare 11 hoppet om fåkcrhet förmodades vara

ftorre ån i Fäderneslandet.

Om man antager, at en någorlunda vålbe-

ftåldt Ämbets-Verkftad bor til det minfta be-*-

ftu af tvånnc Gcfåller och tvånnc Lårogo'flar

ofver I f år, få fimier man , at af alla 768a Verk-
ftåderne i Riket, icke flere ån ipp6 kunde va-

ra i godt tilftånd, i anfeende til briften pä ar-

betare, då reften eller f684 af dcffa Verkftå-

dcr måftc vara utan Gefåller, och f48<5 utan

LårogofTar ofver if år; Och om alla de 2441
Barn under if är, fom voro vid Handtverke-

riernc, låggas dårtil, få kunna dock icke flere

ån ?4^9 Verkftåder vara med åldre och yngré

LlrogofTar forfedde, 1 flike omftåndigheter kan

vål icke vara underligt, om Handtverkericrnas

varor och tilvcrkningar varda dyra; Ty om de

^091 Gefallerne och 4?p6 Lårogäflarne, jåmt

fordelas pä Verkftådernc i Riket, fä belöper

fig i det nårmafte ^^^tde-dels eller § Gefall

,

famt -i^^rdc-dels Lårogåfle ofver f f år på hvar-

jc Vcrkftad, bvilkas, tillika med Husbondens
arbete måftc fä betalas, at inkomften dåraf kan
underhålla 'Arbetarne tillika med Husbonden

,

Huftru- och Barn eller hela hushållet; Men fom
flik jåmn fördelning af arbetare icke exifterar

i fjeifva verket. Utan den ena Vcrkftaden hap
tilråckellgt antal arbetare , då däremot 4 a f
hafva hvarken Gefåller eller LårogajTar, fa

{kulle man tycka, at Handtverkcri-varotne ic-

ke



ke fkulle af den orfakcn kunna blifva dyre j
men da man l^piinnar, at de med Arbetare for-

fedde Verkftaderne åro nog fårre, eller allenalt

^ eller ^:del af alla Verkftaderne, och dc torf-

tigare V erkftåderne icke kunna fålja fina va-
ror annorlunda ån for dyrt pris, af orr4ker fom.
anförde åro> Så år naturligt, at de iarrc och
med arbetare forfedde Verkltåderne, hvilka me-
deHl fin ftorre ftyrka åro i tiiftänd at gora båt-

tre arbete^ och blifva laledes niera tillitte, fä

mycket liåldre mäfte blifva vid de ärmare Verk-
Jftådernas pris, fä vida eijefi: arbete icke tryter

for dem , fom de, enligt månniflians natur, foka
med ftåi, at göra fina formoncr få ftora, fom
tilfället niedgifver, och tro fig bora förtjäna nå-

got pä fit arbete mera, ån hvad deras dageligai

nodtorfter kuniia fordra, dä. dc torftigare Verk-
ftaderne knapt hafva vatn och brod, fom man
piägar fåja, vid det lioga prifet och fåm re ar-

betet, emedan en enda månnifkas moda vid nå-

rtrigarne vil i allmänhet icke forflä- til under-

hållande af flere perfoner eller et helt hushall

få vida det eljefl: beftår af flere ån Man och
Huftru.

Håraf vil då följa, at vid Ämbets - och
Handtverkeri-Verkftådernc,få val fom Pabriques-

och Manufaftur-verk, kunna prifen pä tilverk*

ningarne varda, cseteris paribus, lågfe, då Veitk-

ftåderne åro fä til antalet och arbctarfie niånge

,

ån då tvärtom defie varda fa, och Verkftäder-

nc mänges Och dä affåttningen år fä inlkrånkt

fom hos ofs , och Verkftådren bhfva allenaft fa

månge, at Monopolifke afhandlingar icke kun-

na cxiftera , • hvartil icke fynne.rligen ftort an-f
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tal torde årfordras, ^fä kunna tilverknin^arnÄ

bringas til lågfta mojeliga pris. Men da af-

fattningen icke år infkrånkt, utan tilverknin*»

garne kunna , fä fort de hinna förfärdigas ^ var-

da affatte på andra orter ^ dar kunna icke Verk-»

nådernas antal okas til polypolift flvadelighet ,

om eljeft famma Verkllåder kunna, i famma mon
fom de 6ka§5 hafva tilgang til arbetare.

Ibland de omftandighetcr, fom omedelbair-

ligen hindra våra Staders upkomft, fynes den
friheten vara, fom år Landsbygden forund, at id-

ka Handtverkerier. Om denne frihet icke vo-
re dels grundad i Privilegier,

^
dels i den nöd-

vändiga befkaffenhetcn, fom var glelt bebodde
Landsoygd åtföljer, få lonte det vifferligen mö-
dan for det Allmännas gagn fkul, at vara be-
tänkt på utvägar däremot; men fom detta be-
tydande hinder for Städernes upkomft år låle*

des grundadt i fakens natur, få lårer det icke
kunna häfvas, forrån Lr^ndsbygdens omftändighc-
ter varda igenom forkofran i defs naturliga llyi*-

ka forändrade, hvarforutan det icke lårer kun-
na fårekommas, utan atå annan fida Srfara lika

fvära eller ock fvårare omftåndigheter. Imed-
lertid år beklageligen yifst , at da Stådeniås Äm-
bets-och Handtvcrkeri- Verkftåder utgöra alle-

naft 7680, få beftiga fig Gårningsmånftens och
Sokn-handtverkarnes famt andre Handtverkares
Verkftåder pä Landet och vid Bergverken til

ct antal af izi6f ftycken.

Ringare Borgcrfkap i Stadefne jåmte Por-
fvars-och Fordels - karlar voro 10147 Man-
öch 114^4 af Qyinjionet. Det år bedrofve-
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ligt at finna , det en fa ftor del at Borgerfka»

pet i Riket, fom år til antalet naftan lika med
det båttre anfedde eller förmögnare, beftående

af I iQp8 Mans - och 1 1 3^.5 Qyins - perfoner^

Ikal af armod eller ^bi-naringar^ fäfom Skjuts^

nirtgar, Krogerier, Åkerbruk, Ängfkotfel m. m.
fattas i nödvändighet, at for ringare varda an-

fedde. Dé fmårre Städernas ringa Handel och
Hushållnings fora mera liknar Bonda-nåring, ån
Borgare-rorelfe, fynes vara en naturlig pafolgd,

fom ibland alt annat, vår Landsbygds odesmål

medforer. Når ymnig tilforfel af allahanda Låndt-
manna-varor til Ståderne faknas, få tvingas Bor*
gerlkapet, at emot fin vilja, oaktadt namnet,
deltaga med Bonden i gagnet. Stådernes och
deras rorelfcrs upkomft, eller fom år det fam-

ma, Borgerfkapets, fårdeles i våra Sj^-och Up-
Ståder, fulla fyfTelfåttande blott med Borgerli-

ga näringar, lårer utom defs icke ftä at ärni,

atminftone i början, forrån en lefvande och qvick

affåttning til hela defs angrånfande Landsbygd,
gifver dårtil anledning j men når folkhopens an-

tal på Landsbygden år rin^a, och til en rått

Landscultur otilråckclig, fa käftar famma fva-

ga cultur en fa ringa afkomftaf fig, at Landt-

inannen finner båttre fin rakning vid, at fjelf

tilverka fina nödvändighets -varor af alla flag,

ån at af fin otilråckeliga inkomft dela med fig

at Stadsboen, for varor, dem han tror fig fjcif

kunna tilverka til hjålpelig godhet. Af farnma

orfak lårer man kunna hånleda tillåteircn for

Handtvcrkeficrnas idkande på Landet, emedan
"man kan dårilådes blifva for ringare pris betjänt,

faft med ofuiikomligt arbete, af folk, fom idka

Handt-
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IJaiidtverk fåfQOi en bi-nåring, ochTom icke vet

af, ej eller IkuUe kunna bara någon beikattning

for fin flogd, ån af Borgare ^ fom {kola lefva

af fit Handtverk, och dårfore draga fkatt och

tunga til Kronan och Staden.

Således händer, at vår Landsbygd hushäl-

lar for fig fjelf, och Ståderne likaledes for iig

fjelfve, utan at den ene behofver eller foker ac

tillita den andra, mer ån i det nodvåndigafte»

I flika omftåndigheter, och då våra Staders tiU
verkningar icke kunna befordras til fynnerlig

utfkeppning^fynes ingen liklighet, at multiplica-

tion af Borgerfl:apets Ledamöter i hvarjeStad,

fkal kunna lårdeles hjälpa eller fatta Ståderncs

rorelfe i båttre (kick^ men val gora de fa, fornt

med drågelig torftighet IkuUe kunna dårftådes.

Icfva, ånnu uflarc. Alla mojeliga författningar^

vidtagande, fom endaft hafva Stadernas invär-

tes Politie, Hushållning, Folk-okning med me*
ra, til foremål. Tynas i fådan ftållning och re-

lation emot Landsl^ygdcn , bora blifva otilråc-

kelige til deras trefnad och i ftånd fättande.

Men om vår Landsbygd vore tätt bebodd,
eller rättare : Om det efterhand tiltagandc

antal af Landsbygdens Invånare, hunne fåtta

Landtbruket i det tilftånd, at tilväxten i Landt-
produiterne kunde tilbringa Landtmannen cn
hålfofam ofvertygelfe om defs forluft af bi-

näringars idkande, och at Landtbruket fordrar

fin egen man hel och hällen, Himt med det

famma fatta Landtmannen i tilftånd, at med
formon kunna kopa Städernas dyrare men full-

komligare tilverkningar, häldre ån Landsbygdens
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mindre dyre , men tillika ofullkomlige 5 f^å flrul-^

le Ståderne fnart nog fä fågna fig af de råttig-'

heters åtnjutande, fom naturen af Städers in-

rättande 5 har tillagt deras lott.

Man må emot principen om vara Staders

upkomftj grundad uppä Landtbrukets forkof-

ran, eller fom år det famma: uppä arbetarnes

vid Landtbruket fcrokeUe ^ icke fatta nägon^

fordom af de exempel, fom i fcnare tider en

del Au£torer velat taga afxHoUands naturliga

beflvafFenhet> och Amilcrdams med flere Hol-
låndfk a Staders våimäga och florerande HandeL
Når man nårmarc betraktar detta Itänds om-
ftåndigheter, fä kan Amllerdam åfven fä litet

anfes for independent af Landtbruk , lom nägon
Stad i veflden. Sedan Hollands tiifälle, at va-

ra Europas Manufafturie-Verkftad, uphort, få

har defs magt och formogenhet til fjols mycket
aftagit > och om icke i deras Oll-och V"ell-

Indilka Colonier^ Plantagerne af Caffé, Indigo,

Socker-ror , allahanda llags Specerier , och i

ifynnerhet Peppar , Tråd-forter
,

Fårgftoftcr^

£)rbgucrier m. m. eller med et ord ; 6m icke

culturen af deras vidloftiga Poflellioner i bäda

defla vcrldenes delar, utgjorde grundvalen af

deras Handel och rorelfe, få torde deras ftyr-

kz ånnu mera aftaga. iVlen vål kunna l ädane

tilfallige omitåndigheter gifvas, fom kunna fät-

ta en Stats flogder och hahdel i rörclie, utan

at vara dependente af Lands-culturen i famma
Stat. Ph(^nic:erne idkade flogder och drefvo

handel , medan ånnu hcia Européns rorelfe låg

i dvala^ Venetianerne i fin hogd», och dä de

voro tranfporteurer af A^ens rikedomar, lika-
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ledcsj men da de tllfållige håndelfernc^ fom i

fig fjelfVe altid åro ovaraktige^ uphora, fS for-

faller ock altid hela grunden til rorelfen. lu-

tet exempel lårer kunna upviras, fom framtcr

nägoii annan varaktig och ailmån grund for Sta-

ders Handel och rorelfe, än Landtbmket. At
Bergs-handtering i och for fig fjelf icke duger
til rorelfens grundfåfte och allmän välmågas an-

fkaffande, vil Spaniens och til en del Portugals

exempel nog tydeligen gifva vid handen , ock
fä vidare.

Man torde icke hafva mycken fvarighct

vid, at finna, huru Naturen,, föra bor vara Poli-

tiens fä val fom konftens ledare, vil hafva den-
na fak uträttad, om Stader få val til gagnet,
fom namnet, ftola kunna upkomma. Fullkorn*
lig och oryggelig fri -och fåkerhet under La-
gfen til perfon och egendom , famt en tackfam
jord och håifofamt Climat, okar folkhopen pa
en Landsbygd, utan biträde af Stader, dock
allenall til en vife hogd. Om vi vid betraktan-

det af en liik tilokning, fkilje ofs vid det van-
liga tankefått och fordom, fom vi härvid til-

vant ofs af vara Oeconomifka Lagar, fä mäftc
vi finna, at i denna folkhop gifter man fig dca
tid Naturen fädant fjrdrar, det år imellan det

if och io:de aret (Se K. Vet. Acad. H. 4:de
Qiiart. är i7<5f, pag. 283.), och läter forforgen

om den tilkonimande fimiliens utkom ft, kom-
ma pä dén friOca kroppens och arbetfamhetens

räkning. Åkerbruket och Bofkaps-fkotfelen de-

Jar de tilväxande händernas antal imellan/

och gifver den entaldigafte , men tillika natur-

ligafte födan, Husbondren nyttja fine egne barns

Q^l och
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och 4^ frie arbetarnas biträde , icke färotn tjån-

ftefoikj ty det fåttet tycks ånnu vara for kpn-
ftigt och ftridandc emot den fupponerade fri-

heten, fom (kal qvarhalla arbetarne. De fa de-

ras hjelp for kläder och ioda, for penningar^ om
de åro i bruk, eller ock for någon ringa jordtorf^

va på Husbondens e^or, om de ånnu åro ut-
flakade, eller ock pa öppen mark > hvartil ar-

betaren ingen råttighet af fig fjclf åger alt

efter fri och otvungen, men tillika faft oCh o-

ryggelig ofverenskommclfe. Denne arbetaren

blifver fnart en ny Husbonde, på famma jord-

lapp, fonr han antingen befitter efter famma o-

foTanderligä ofverenskommclfe , eller ock har

fatt i full ågo. Han kan dock icke underlåta

at under alt detta, fjelf och med fin hela Fa-
milie> ga famma och andra jordägare, med fit

arbete tilhanda, i famma mon, fom hans lilla

jord år otilrlckelig at forforja hans hushåll, och
öttl den år tilråckelig, fä lägger han dårpå alt

fitt och de finas arbete, til eget och med det

famm.a, til Samhållets gemehfama gagn. I få-^

dana omftåndigheter okar denne och alle flike

fä kallade Losdrifvare
,
folkhopen, och med det

famma Landsculturen och induftrien. Byarna
våxa til : det mångahanda arbetet, fom til Landt-
hushålhiingen fordras, gifver den frie och fåle-

dcs muntre tilvåxande folkhopen ,
anledningar

til århällande af all mojelig fordel: den ene i

Byen f^ifter fin upmårkfarnhet vid at blott flog-

da redfkap, den andra at fmida, den tredje at

Ipinna, den fjerde ät våfva, och fä vidare, til

hela menighetens tjånfi:^ emot betalnin^v DefTa

handtcringar idkas i början fom mångflogd , til

defs
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defs folkhopen fä tikager, at hvar och en af

deifa nåringar, medeHi tiltagande affåttnmg, for-

drar och foljakteligen foder fin egen man. Am-

bets-och Handtverkeri-flogder upkomma^ dar

formårkt, hvars alla Idkarc tilfammans, förvand-

la.' i fmåningora Byen til Stad, och defs en-

faldiga Landtraanna-rorelfc til en lefvande Stads-

nianna-handeU hålft dä defs belägenhet vid fe-

gelbara vattudrag befordrar communicationen

med andra»

På flikt fått fynes Naturen vilja formera

Stader, .i et land, fom år fufcejptibclt af cultur

och bebygges af fritt folk. Alt hvad Pohtxen

kan härvid hafvaat gora, lårer vara, at med yt-

terfta varlamhet draga någon publique inkomft

til Starens Caflå, af den upkomna rörelfen

,

famt at iirråtta en med Naturen enlig ordning

f§r rorelfen och fammanlefnaden inom Stadens

Staqvet, och gifva denna folkhopens bonmgs-

plats namn af hvad den år, nemhgen Stad.

Det lårer fåledes hora Naturen til at tilfV.a-

|)a Ståder, och Politicn at allenaft gif^'a den)

namn dåraf, tillika med fådana ordningar, lon*

befordra allmänna fäkerheten ,
Hushållningen

och rorelfen. Når uti anförde ordning, den fr&

ochfåkerhet, fom hår ofvanfore år antagen, pa

något fått rubbas, fä förmår icke en i famma

Landsbygd belägen och for Stad ^titulerad By^

vaka' til den. hogd^ at han kan gora fkåltor fitt

namn- Monné icke grunden til Stadsmanna-io-

relfens befrämjande i våra Sjo-och Upflåder,

til någon, mera lifaktighet
,

" bor fåledes fokas

icke få mycket inom , fom icke mera utom
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Ståderne fjelfve? Monnc icke et forgfålligt m-
plantande^hos Rikets Allmoge, om oryggelig-
heten i forfattningame och i fjelfva verket, af
deras fri - och fåkcrhet til perfoner, ägande och
befittnings rättighet, utan alla vilkor och undan-
tag, ikuUe kunna bringa denfamma, at fåtta full

lit dårtil? Och monne icke formedelll: detta for-

troende, folkhopen fkuUe mera okas, Landt-
egendomarne förbättras, och Allmogen bringas
til flere hushalls-fattande, famt en pä Ståderne
verkande välmåga? Som mycket torde hårutin-
iian hos ofs Iterfta, ehuru i fenare tider, en
och annan god anftalt blifvit i detta affeende
vidtagen, fa har ock in til denne tid, arbetan-
de hånderne pä Landet forblifvit få, dä jord-
bruket år däremot lika: vidloftigt fom til-

forene^ hvarfore ock nåringarne blifva där-
efter, otilråckelige, at forfe vara egne behof,
och kraftlofe at gifva Stads -nåringarne åmnen
til rorelfe. Borgerfkapcts antal fynes fåledes

icke kunna i närvarande ftållning med fordel 6-

kas, ej eller Stadernas frie arbetare, fom kom-
ina under namn af friflct inhyfes-folk , och fom
hålft i de Stader, hvarefl; inga Garnifoner lig-

ga, fkulle vara Borgerfkapcts gemenfama arbets-
folk, och vore i en val ikickad rorelfe oum-
gänpelige. Defle beftodo år ijöo i alla våra
Stader af 534 Man-öch 1368 Qyinfolk^ hvar-
emot de bräcklige inhyfes-hjonen i Ståderne vo-
ro 2640 Qyins-ochfö} Mans-perfoner,

Barnen under i f Ir i famtelige Rikets Sta-
der, utom x^idelens och Pråfterlkapets , famt
dcfla Stånds Betjänters Barn^

0
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liJflf af Man-och zöoSz af Qyinkonet; liim-

telige Borgcrflcapets och defs Betjänings tjän-

llefolk beftodo af Z00P3 perfoncr, hvilka

I47f4 voro Qyins-och f 33P Mans-perfoner.

Hushällen eller Matlagen i Ståderne voro

336605 om imellan deffa hushåll. Barnen un-
der if år fordelas 5 fa belöper fig pä hvarderå

•]^:de dels 5 eller ff:te dels barn-i det nårma-
ile, och vifar huru litet månnifko- flågtet til-

lager i Stader, eller huru ofelbart, Stadernas

Invånare hos ofs, fkullc pä nog kart tid ga ut,

om Naturen altid bibeholle denne proportionen,

och de icke ftulle med jåmn årfåttning pä folk

ifrän Landsbygden varda fcrfcdde. .Uti denne
uträkning år dock det felet, at Hushällens an-

tal innemtar Hushallen af alla Stånd i Städers

ne; men vid det anförde antalet af Barnen, äro

Adelens, Prållerfkapets och Ställdens i Ståder-

ne boende Betjänters Barn undantagne, emedan
inråttnmgen af tredje Tabellen ^ icke tillåter at

de af derta Stånds Barn, fom i Städerne åro

boende, kunna ifrån dem^ fom pä Landsbygden
viftas , varda franfldlde. Pä lika fått är med
fortekningen ofver tjånftefolket i Städerne be*

fkaffadt. Dä det fordelas imellan Hushällen dår-

Mdcs, fä belöper fig yVo-^^ dels, eller i det

nårmafte -^.'te dels dräng pä hvart Hushall,

til bevis uppä ringheten af denne Betjäning hos

Borgerfkapet , dä det tages ofver hufvud. Pi-

gornas eller Betjäningens antal af Qyinkonet
hos Borgerfkapet, var 147^4, fom fordelt pä
Hushallen i Ståderne, gifver ^%:de dels, eller

vid pafs ||-:te dels piga pä hvavt Hushall. Om i

Ctf des-

\
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defia uträkningar det anförde felet icke vore
influtit, fä fkulle man kunna jfinna 'det minft^
antal af Hushåll i Stådernej fom vore utan deffa

Betjåningar; men efter defla ejata fkulle aldra-

niinffc ^:te delar eller zSjii Hushall i Ståder-

ne, vara utan drängar och ofver hälften eller

i8poö Hushall utan pigor.

Krogar^ Caffehus och Kallare i Stådernc

.voro I pf6 til antalet 5 defTe näringar voro ar

175-7, 2.100, fa at de hafva pä defFa 3 aren af-

tagit til 144 ftyaken. Sä ringa, fom var folk-

hop nu år, få torde detta antal af delTa närin-

gar, anfcs for ofverflodjgt eller mindre nodigtj

men om igenom en tiltagande folkmängd i Stå-

dcrne, Privatorum Hushålls - art blefve foran-

drad, fä at icke Hushällen fjelfve , utan Kal-

lare och Gärkok, forfedde de Huslaållandc In-

vånarne med' dageligt underhåll . af focja, fä tor-

de denna proportion emot Stadernas folkhop

icke vara ä defla näringars lida for^llor.

Skeppare och Sjofarit folk okte fig, ifrån

år 17^75 med 177 Perfoner, och utgjoi-de til-

fammans et ringa antal af 40x1. Öm Naturen
icke tillåter andra ån florerande Handels-ftater,

at kunna upråtta och underhålla en tilråckelig

Sjo-defenfion, hyarom nu mera icke lårer vara

något tvifvelsrriäl, fa fynes, fom (kulle vårt

Fäderneslands forfvar til Sjofs, behofva til fina

grunder någon forbättring, hälft dä man befin-

nar, at 3oo:de mils Sjokufter, ibm vår grånt^

til Hafven i det nårmaftc utgör, lägger hek
iojidet få öppet 5 at det icke med en ringa Sjo-

magt
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Ihägt iårcr kunna betackas; och om fä år^ ocfi

at konftcn ickc kan i detta mål årfåtta, hvad
Naturen nekar, få lårer ingen annan utvåg gif-

vas, ån at befördra Handels-fjofarten til ftorrc

hogd ; men foni den beror på fjelfva Hande-
lens tiltagande, detta åter pä folkhopens ökning,

fa foreter fig åfven i detta affeende et nytt flvål

af ytterfta vigt, for alla fädana f6rfattningnr$

vidtagande, fom bidraga til den arbetande folk-

hopens multiplication.
^

Af följande låmforings-Tabell, fyneS5^ hvad
förändringar den arbetande folkhopens antal i

Ståderne undergått, imellan år 17^7 exchifive,

och 1760 ihdluhvej därvid befinnes, at"^ folkho-

pen i Ståderne, utom Adelen, Pråfterfkäp öcR
deffa Stånds Betjäning, tiltagit med 2,775 Per*

foner, ehura Hushållens antal aftagit til ^492
Matlag, hvilket icke bor förekomma underligt,

emedan Matlagens pä Tabellen upteknade art-

tal , innefattar alla Ståndens Hushall , foni Iro

i Ståderne, tillika med Borgei*fkapcts; men i

det ofriga af Tabellen eller fjelfva folk-fortek-

ningen^ åro Adelen, Pråfterlkapet
,

Ständsper-

fonerne, Schol-ftaterne , med alla deflas Barn,

icke inneflutne.

Den anförde vinften af 2.773 Perfoner i

Stadernas folknummer, år dock beklageligen ic-

ke fä fördelaktig , fom han i forfta päfeendet

fynes, ehuru ringa han ock i fig fjelf år^ ty
• då de i Tabellen jakade differencerne , fom be-

tyda vinil:> fammanlåggas for fig fjclfve, åfvcn

fom de nekade, hvilka betyda forluft, få be-
* fti-
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ftrga fig de förra af Mankönet, til lGi9y ocjj

af Qyinkonet til 49495 fä at den jakade fum-
man af bagge Könen, blifver SföSj hvareraot

de nekade af Mankönet utgöra 4061, odh af

Qyinkonet 1734; fä at den nekade fumnian
utgör f7Pf perfoner, hvarpä difFerencen blifver

vinffc af 2.77:5-, men pä Mankons -fummorne^
finner man en forluil: af 442, perfoner, hvareniot

pä Qyink6ns*(iimmorne år vunnit ^2.1 hvaraf

dä den pä Mankönet förlorade fumman afdrages,

fä äterftär hela^ vinften blott i Qsankon 2775.

Utaf alla Claffer pä Städernas Invånare
j

befordrar ingendera populationen högre, ån Äm-
bets -och Handtverksfolk, tillika med det rin*

gare BorgerOcapet 3 hvaremot ockfä ingen åt-

gång år Itorre, och tillika kånbarare for Staten,

ån den, fom fker på Ättibets-och Haiadtvcrkeri-

ernas Gefållcr och Lårogoflar, fom åro frifkc

och arbetsföre, hvilket icke fker igenom en

ftorre mortalitet fpr dem ån for andra^ utan

igenom utflyttningar.



Til pag^ x44t

Groflcuri

Kramhar
H6kare
Bodfveni

57'

vinkon Manköd

211

iif5
1360
iiif

Barn un( jp^p
" ^

338
4642

7f4^
P77
f?P
6f9

10863

ZOff
506

Fabriqu
Ungdorn
Barn um
Ambets-i

Gefåller

Låro-Gc
Låro-Gc
Rirtgnre

Rätters,

Friflit II

Pito Br;

Refande

!

Skeppar^
Handtvel 52,'

Pito udi88o7
Samtelig
pito uiK

Matkgei[
CafFé-bu

Kållare i

Krogar

År 1760, Skilnader.

Qvinkån Mankon Qvinkon

P4

:3_

14430

37

388
1104

2028
224

r?
4371
1P71
7080
3PP2
43p6
2442
10147
641

1

334
f63
312

4021
28p8

1-8687

W

28p
I2f4
1482

1244
2208

427
f34i
1710

7887
1 106

f3

1 1464
6414
1308
2640

80

3614
6348
IP360

H7r4
2268

35<56o

2P
löp

I7;8

-416S
— 13P
-+ 48

-h267
-4130

H-f28
-f4ö4
H-2.P3

-l8f2
- 1004
-f32-7— l66'

H-44P
— 77— ifp
-+170
H-i77
-+ 7
+2232

-+08
-+ I

-f 122
-t-I2p

-f22p
-f öp
-+7OO

-+34f
-+12p
— 486— 123

-r<501

-47ri— 087
—414— 14

-t-ii8

— 634 -h3H
— 30
— 34P^— 8

H- 7— H5

lop





Groffeurei' •< . -

Kramhandlandc - - , - #

Hökaie och Småkramarc . - - ,

Bodfvenner och Ungdom ofver if åir

Barn under if år -

Fabriqueurer - - ^ - •>

Ungdom och Arbetare ofver if år

Barn under if år - <

Ämbcts-och Handtverks-folk , - - *

Gefåller - . , - - n -

Låro-Goflar ofver if år - - -

Låro-Goflar under if år - - -

Ringare Borgerflcap, Forfvars-och Fordelsrkarlar

Rätters, Staters, K.yrko-och Stads-Beijåntc

Frifkt Inhyfes-folk i Ståderne - , ,

Pito Brakligt, dock ej Hofpitals-Hjon

Refande och Främlingar -f
' -

Skeppare och Sjöfarit Folk , - ^ -

Handtverkares och ringare Borgcrfkapets, fam c Betjänters Barn ofver

Dito under if är - - - »

Samtelige Borgcrfkapets och Betjåntcrs Tjånftefolk ofver i är -

Dito under if år - - '
•

Matlagen i Ståderne - . - *

Caffé-hus i Ståderne - - -

Kållare i Ståderne ^ > - - -

Krogar i §t?d?rne • - , • - .

Til pag. Z44-

Ar 1757. År 1760, Skilnader.

Mankon Qvinkön Vlankön Qvinkön Mankön Qvinkon

121 388 a8p -4-168 —fö8
1 303 I 2f3

11 28
12f4 '3^ —t- I

iz8o 13Ö0 1402 -4 4 —f 122
^77f 1 1 1 f 2020 —M2pIS —fiö7
408 J 3° 427 iip

)''43 4642 4371 f34^ —l-f28

IfOJ ' fff IP71 -f4Ö4
7i°7 7f4^ 7680 7007 —t-2P3 -4?4r

977 1 106 -I8f2
f4oo f 3

f 3*5 — 123
1031

3

1086^ 10147 1 146^ —f <Soi
641

1

641^ -f44P
411 20J-J- 334 1368 -- 77 — 087
7iz 3OÖ4 f63 2Ö40 — ifp —4*4
13Ö P4 312 80 -H7Ö — 14

3774 ?op8 4021 3614 -4^77 -fri<5
28P1 622c 28p8 6348 -1- 7 -f n8

18807 1-8(587 IP360 -+ff3
rp75 1443c '47f4 ^634 -4324
1(212 1882 2268 — 30 -4iop

3
3<Söo

37 iP 8

162 -t- 7
-

ipoi J7)-8 1 143





i7^7^ Jul- Aug. Sept, 24

j

BESKRIFNING

Pd en Fijky kallad

LERBLEKINGi
Af

PEHR OSBECK,
Kyrkoherde i Hafsl6f i Halland.

For någon tid tilfåndes mig ifrån Halmflad
en Fifk 5 under namn af Lerblekwg , fom

fades vara fällfynt 5 och fångas vid Hafs-ftran-

derne imellan Laholm och Halm ft ad. Jag fant

då ftrax, at det var den famma Fifk, fom uti

Herr Archiatern och Riddaren von Linngs
VeftGotha Refa kallas Lyrblek^ och var fångad

vid Marftrand, famt uti toifte Editionen af Sy-

ftema Naturas kallas 6ADUS (Pollachius) trip-

terygius imberbis^ maxilla inferiore longiore^ linea

låterali curva: det år på Svenfka^ Torjk med tre

ryggfenor > titan hängande trådar (Cirrhi) vid

hufvudet, nedra käften längre 5 och fido-linien

krokig.

Emedan ingen Ichthyologus tilforne 5 fä

vida mig är bekant , afritat denna Fifk^ hop-
pas jag , at Kongl. Academien med vanlig

ynneft uptager en god Figur därpå, Tabula
VII, famt en kärt Beikrifnig på Svenfka*

vy
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Fifkcn liknar Hvitling.

Längden på den jag fett, icke fyllcft en half

aln.

Inredden något mer ån 2 Tum, dar han år bre-

daft
5

nämligen vid öppningen ( Anus ) ,

iom år frammanfore förra Öppnings-Fenan.

Färgen nåftg^n lik Hvitlingens, med önå fjålL

Gjältäcket har 7 ftrålar.

Bufvudet flått 5 långt
,

något nedtryckt bqh
{pitfigt. I

Munnen med fmå låppar ock ftort gap.

Tänderna många, fmå ,
fpitfiga, i käftarna och

Svalget famt vid roten af tungan.

6gmen^ox%^ nåftan runda, nåra åt ofra fidai^

af hufvvidet.

Öppningen (Anus) allcnaft en Tum från hufvu-

det.

Sido-Linien krokig.

Fårfia Ryggfenan har iz ftrålar, en tum ifrån huf-^

vudet, och midt emot öppningen.

4ndra Ryggfepan har ip ftrålar.
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Tredje Ryg§fenan har 17 ftrllary midt emot deti

yttre Gumpfenan.

Br^Jifenan har i f ftralar 5 och Bukfenan 6.

Hrdmre Gumffemn ( Pinna ani prior ) har 27
ftrålar,

Tnre Gumpfenm har 17 ftrålar.

Stjertfenan^ nagol: klufven> har vid pafs 40
ilrålar.

Filten tangas fomliga. är vid Halmftad, til nä-
?;on myckenhets andra år år han åter rått

ållfynt.

Han raknäs ibland de fåmrc, och til mat min-
dre fmakeliga fifkc-flag 5 men hålles dock
til goda.

n ^^i

^^1 f7|

fVi
l:å US. 1^m m mm

wå m m

Följt-



FÖRTEKNING

Pa de Ron , fom åro införde i detta Qyartals

Handlingar.

I. I Mm Cbart£ - Tranfforteuren
^ af Nils

xjf Marelius - - i<5p

z. Oeconomifk Befkrifning éfver Halltorps gch

Vaxtorps Soknar i Calmare Låni Andra ,

*S>;^f^é'/^5 ^/ Adolph MoDEER - i§q

5 . Nogafie Uträkning pa Jordens rätta Figur

^

genom Pendel "fårfoks jämförelfe y Andra
Stycket^ af ¥v.^iiKic Mallet - i^j

4, iEortfåttning af KongL Tabell- Commlfjionens

Anmärkningar om Folkhopens Politi/ka får^

delning ^ eller Jkilnaderne i anfeende til flän^

den^ af Edv. Fr. Runeberg - 2op

Befkrifning pä en Fifk ^ kallad Lerblekings af
Pehr Osbeck - - - Z4f



















KcTNGL. VeTENSKAPS-
ACADEMIENS

HANDLINGAR,
F6R MåNADERNÄ

OCTOBEII5 N0VEMÉÉR5 DECSMBfiRy

År 1767.
P R S £ S

Herr OLOF CELSIUS Theol. Dod*
Profeflbr, Kyrkoherde vid St. Jacobi Förf. i Stockh.

Uti hvUka Månader flera Månriijhr

drVtgen födas och di t Svertge*

Ibland andra nyttiga och fnårkvåfdiga Uildei*-

råttelfer, fom kunna håmtas af Vårt Tabell-

Verk, år ock den, at det gifver tilkåmm,
R hvil-
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hvilka arstidcT hat i Riket åro de helfofamafte^

och måfl: gynna Folkliopéns tilvåxt, antingen

därigenom^ at fleta BärD fpdas, eller ock, at et

mindre antal af MånriiflvOi!, dor : ty Tabellerna
vila 5 huru månge årligen blifvit fpdde och dö-

de i livar Mänadi Et kärt utdrag dårat, lam-
padt til denna underfokning , med nägra anmärk^
ningar dårofvcry lårer ej vara det allmänna o-
behageligt.

Kongl. Tabell - Commiflionens framledne
Secreterare Herr Jacob Fagg6t,T Sonen, har
gjordt utdraget for 6 år, nämligen ifrån 1749,
til och med I7f4: for de följande, til och med
1763, har jag gjordt det fjclf, undantagande
åren i7ff och 17^8. Når jag hade defla tu
årens Tabeller hos mig, gaf jag mig ej tid at

antekna Månads - fummorna af Födde och Dö-
de. Af I7f(5års Tabeller, tog jag de mänatli-

gen Föddas, men ej de Dödas antal. Således

meddelas hår 13 års obferrationer på Födde,
men allenaft 12 års på Döde.

At undvika vidlyftighet, anfores ej. hvart
år for fig, utan allenaft fumman af alla årens

Födde och Döde for hvar månad. Emedan må-
naderne ej beftå af lika många dagar, har jag,

at (jlcfs nogarc få råtta förhållandet imcllan dem^
uti andra Columnen, reducerat verkcliga an-

talet af Födde och Döde i de Månader, fom
innehålla mindi-c ån 31 daggar, til få ftort fom
det bordt vara, om alle månader varit lika lån-

ge. Dar yid mårkes, at Fcbruarius, år I7f35
hår i Riket ej hade mer ån 17 dagar, af orlak,

at det förbittrade Calendarium eller Nya Sty-
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len det ätet bårx antogs, oeh \ i dagar i Fébr-
manad uteflotos. Därigenom flcedde ock, at
Månaderne blefvo dragnc litet tilbaka \ fa at

famma Månader de fenare aren ej fuUkomligea
fvarat emot famma årstider, fom de 4 forfta åren^

men fkillnaden år fä ringa, at den i närvaran-
de åmne ej gor mycket til faken.

Huru många Barn bltfvit födde i hvarje
Månad, på 13 års tid.

Så vida mig år bekant, har ingen tilforne

noga underfokt, om Männiflvan den ena årstiden

år mera fruktfam, ån den andra. Herr Sii^s^

MiLCH^ hvilken i ofrigt med få ftor flit gran-

flcat alt hvad fom horcr til Naturens Ordning
vid Månnifko - llågtets fortplantning, nämner
ej det minfta om denna omftåndighet.

, Det
tyckes hafva blifvit taget for afgjordt och o-
tvifvelaktigt, at månnifkan hela aret igenom år

lika benägen och (kickelig til afling, hvartil

man angifvit fäfom Ikål, at hon alla års -tider

njuter lika ymnig och god toda. Jag behofver

ej dåruti åberopa mig någon annan, ån den
ftore och mångkunnige var tids Phyfiologus>

Herr von Haller (*). Men våra Tabeller

vifa dock en ganika mårkelig Ikillnad på års-

tider i detta mål, fäfom följande fammandrag
af 1 5 år for ögon lägger.

. .

'

*

"
«

• R 2. F5d-

() Thyfiologia {erfarit humant ^ 'Tsrn, Vilt
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Födde
Verkeligt

antal af

Barn.

Januarii Man
Februarii -

Martii - -

Aprilis - -

Maj i - -

Junii -

Julii -
^

-

Augufti

Septemb. -

Odob.
Novemb, -

Decemb. -

ioo?f7
po8i0

P4880
84970
7pi(5f8

83308

8p88f
106003

98304
piP4f
p8p74

Reduce-
radt antal

1003 f7
I027PP
lof I i8

p8o4p
84970
81513
83308

8p88f
lopf 56

98304
9foro
98974

i\flade.

April Månad
Maji
Junii

Julii ^

Aug. -

Sept.

oaob. -

Nov.
Dec. ^

Januar^N ^

Febr. ^

Martii -

Håraf befinnes, at September vafit den niåftij,

och Junius den minll fmktfanne pä Barn v famt

at fidllnaden ej år ringa ^ utan går til en full

fjärdedeL I Jan. Febr. och Martio tilhopa tag-

lie, åro födde 308184^ men i Majo, Jun. och
Jul. allenalt 2fof9i Bani) hvilka tål forhälla fig

til hvarandra 5 nåftan fom 6 til f . Mänadérnes
ordning i ttuktfamhet pä Barn , har Varit fädan"

Sept. Mart. Febr. och Jan. hafva gifvit det ftor*

fta, Dec. Oft. xApr. och Nov* et niedehnättigt>

men Aug. Maj.. Jul. oeh Juiiv det niinfta ^11^

talet, dä mänaderne uträknas til lika niängå el-

ler 31 dagar.

Om detta få förhållit fig allenaft et eller

annat är, kunde man tro, at det härrordt af nå-

gon befynnerlig håndelfe, fom ej borde dragas

til €n beftåndig ordning i Naturen: -oien når

15
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i j ^rs Ron fä no^a med hvarannan inftåmma,
åt ej nä^ot enda ar uti Majo, Junio eller Julia

blifvit födde fä många, fom i Sepu Febr. el-

ler Mart. famma år, och at allenaft en gäng
Julius haft flera Barn ån Januariusj tyckes det

ej bora tilftrifvas någon blott håndelfe. Nå-
ftan den enda fkiljaktighet imellan åren har be-
ftStt dåruti, at Martins fomliga år tagit före-

trädet af September: at Majus och Jul. tåflat

med Jun. om filta rummet, och de andra hvar-

annan i fruktfamhet närmafte Månader,^ om fo^

retrådet fig imellan.

Vil man vidare efterfråga orfakerne til års-

tidernes olika fruktfamhet på Barn, få faller

det af fig fjelft, at man forlt bor gå 9 Månader
tilbaka och fe, pä hvilka årstider Barnen blif-

vit äflade. Det år utfått pä föregående lilla

Tabell, hvaraf befinnes, at i December aflas

måft Barn 5 dårnåft i Apr. Maj. och Juniv^3
men minft i Aug. Sept* och Öétoter. Orfa-

ken dårtil är den, fom egenteligen bor efterfokas.

Dä mårkc vi ftrax^ at det ej endaft: ankom-
mer på mer och mindre god foda* Sant år vål^

at dä hela är fig imellan jämföras, hafva de är,

dä god tid varit i landet^ funnits rikare pä Barn^

ån mifsvåxt-år och de nällfoljande Men
inom et och famma år, tyckes denna Regel ej

hälla ftända Allmogen utgör ftorfta hopen i Lan-
det. Han har om höften gemenligen fina La-
dor fulla: dä flacktar han, gor fina måfta Brol*
lop och Gåftebud, famt gonar fig på alt fått.

Däremot börja merendels defs vifthus blifva to-

R 5 ma
(*) Se Hsfidlffjr Jan. Feir. Mart. ar 1766, pag.
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ma om våren: ty fa åro fä formogne ogIi fä
gode hushållare, at de kmma hälla jämnan. Icke
dets mindre aflas längt flera Barn om vären i

April, Majus och Jun.^ ån om höften i Aug. Sept.
och Od-ober. A t ftorfta myckenheten aflas i

December
5 tycktes i forfta pafeende kunna til-

räknas en ftorre vålléfnad vid Jul-tiden, då jäm-
väl de fattigafte pläga fig, det bålla de forma >

men Jul - glädjen börjar ej allmänt forr y än
den 14 December 5 och 40:de veckan efter

den dagen löper ej til anda forr , än den r

Octob. följande är. Defsutom vara Jul-gåfte-
buden gemenligen längt in i Januarius , och man
fer ingen fä fynnerlig verkan dåraf på Barn-
mängden 1 Oftober mänad*

Mer och mindre träget och tungt arbete

pä olika ars-tider tycktes jämväl bora minfka
och oka kropps och finnens munterhet > och år

det troligt, at December månads hviia och län-

ga nätter, äga någon del i Septembris fynner-
liga välfignelfe pa lils-frukt: men ej eller den
förklaringen gor tilfylleft^ ty om Vären och
Sommaren är Landtmannens brädafl:e och tyng-
fta ande-tid, hvaremot han om Höften börjar

fä någon lifa. Det oaktadt , aflas flera Barn
om Vären, ån om Höften. Jag har dårfore for

min del ftannat i den tankan, at Vären och
forfta delen af Sommaren , forn uplifvar hela

Naturen, jämväl mer upmuntrar månniOian til

kärlighct, än någon annan årstid, befynnerli-

gen mer än höften, dä alt mot vintren miftar

fin iifaktighet. Det enda undantag ifrän den-
na

^

ordning, år December mänads afvelfamhet,
hvilken torde bora tiiikrifvas flera fammanfto-
tande orfaker. Hum
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Huru många Månntfkor dodt i hvar.. Mi-
nad, IX ärs tid.

Döde.
V erkeii^a an-

fallet af Dndp
K.educeradt

antals

T T • * A /f 0 J
1 Januaru Manad. 66646 6ÖÖ4Ö
Februari i

mm T 'S7100^
Martn - 7400 f 7400 f
x^pril - 8opoi
TV /I - 1

;

Ma]i • 70641 70641
Junii 66110 00417
Julii . - 6183P Ö183P
Augufti - - 5-8877 T8877
September - f4r?7
Oaober f4885 5-488($

November -

December

Således hafva flere dodt i April, ån i na-

gon annan Manad : dårnåft i Majus , Mart. Febr.

och Junius : mindre i Jan. JuL Dec» och Au-
guftus: aldraminft i Nov. Sept. och Oftober.
De Dödas antal i Oftober, år allenaft två tre-

dje-delar af det i April 5 dä Mänaderne reduce-

ras til lika många dagar. I ^emen hafva un-
der de 6 forfta Mänaderne af aret en femtedel

flcre aflidic^ ån under de 6 fenare. Månatliga
antalet af Lik våxer beftåndigt, ifrän Vintrens
början i Decemb. til defs flut i April ^ men
aftager fedan fmåningpm igen , til fena höften.

Vintrens kold tyckes i och for fig fjelf ej

vara egenteliga orfaken til det fSrra, ej eller

Sommarems värme til det fenare} ty i en jåmn
II4 kold.
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kold, och en jåmn medelmåttig vårme, må vi

lika vål^ dä vi are klådde därefter,. Tabellen

intygar ock^ at nåftan lika månge dodt ijanu-
arius, fom år den kallafte^ och i Junius^ en

ibland de varmafte af vara Månader. Häftig

och ftark omväxling af kold och varma tyckes

vara den^ fom måft angriper var helfa. Den
naturliga omväxlingen fter Var och Hoft y och
går ofta ganflca häftigt for fig hos ofs^ Ofta
hafve vi fkarp vinter tils mot flutet i Martius^

och redan i Aprii fomliga dagar nåftan Sommar-
värmts Åter kommer kold, och därefter några

varma dagar , fom flera refor omflcifta til flutet

af Majus. Ofunda dunfter, fom upfylla luften

om viren, då fiion fmålter och kålen går ur

jorden^ bidraga ock mycket til flera fjukdo-

mar och ftorre dödlighet den årstiden y hvartil

\ redan under -Vinter- Månaderne grunden blifvit

lagd^ genom många dageliga omväxlingar af

kold ute i fria luften, och af for ftark ^ ofuud

qvafd vårma inne i våra hus* Om Sommaren
och Höften j fä långe det ej eldas i vSra Rumm^
njute vi en jämnare vårma både ute och inne^

och må dårfore båttre. Dock lemnar jag defla

tankar til Herrar Låkares omprofvande, hvilke

ock kunna gora båfta nyttan af deiTa Ohferva-
tioner*

I Tyflcland och Ängland förhåller dbt flg

i detta mål nåftan lika fom hår, fåfom Herr
SiissMrLCH vifat, uti §. f^9'Tif ^f defs

ofta berömde verk: dock år flcillnaden imel-

lan Vår och Hoft dar ej aldeles få ftor, fom
hos ofs.

Det
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Det föregående angår hela Riket i genficn -^

men i Stockholms , Stad fårflvildt^ förhåller det

lig något annorlunda, fä vida man kan fluta af

f ars obfervationer^ pä hvilka år tilhopa tagne,

hår åro

Födde. Döde.

I Januarii Män. 1 104.

Februarii — iif?. —
Marti i

— 1 10(5. — If Ila

April — ro6p. I7Ö3.

Maji — lOÖZ. IP52,

Junii — 1072.

Julii .

— I lOZ. 1 88(5.

Augufti —
' Septemb. —

'

IZfZ, 1771.
Oélob. 1670.

Novemb. — 1 141. ^ffU
Decemb. —

Storfta antalet af Födde faller vål ock hår

pä September 5 famt mindre pä Sommar-ån Vin- ,

ter-Mänaderne* Hår do ock flere om Våren och
Sommaren, ån,om Höften och Vintren> dock
år ordningen och proportionen imellan Mana-
derne hår ej den famma, fom uti hela Riket i

allmänhet.

Vti hvilka Månader de fäjfa ^rude-Tär
blifvit vigde, i anledning af 6 ars

Tabeller^

Emedan års-tiden til Bröllop eller Brude*
Pars vigfel ej få mycket beror pä nägon orfak

i fjelfva Naturen, fom pä Parternes beqvåm-

Rf %
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lipbet och viffa omftåndigheter uti enfkilda Hus-
hållningen 5 har jag ej anteknat Brud-parens må-
natliga antal i de Tenare äreii 5 men fem Herr
Faggot gjordt det for 6 år, vil jag hår med-
dela et utdrag dåraf,- fom val förtjänar fit lil-

la rumm.
Par.

I Januarii Månad åro vidge 8790.
Februarii - f^74-
Martii - 702.7-

April - 7^02..

Maji - 8467.
Junii

Julii - 441 2.

Augufti - ?38^.
September - * - 10393.
Oftober - 2370Z.
November - 17631.
December - 19093.

Orfaken til fä fä Giftermål i Jul. och Aug.
och til få mänga i de 4 lifta Månaderne, är

ingen annan^ än at Allmogen, fom häller Bröl-

lop nåftan for en hufvudfakelig' nödvändighet til

Brudvigfel, om Sommaren hvarken har få god
tid til Bröllops anftalter, eller få ymnig til-

gång til forplågning ät Gåfterne, fom om Hö-
ften och Vintren. Mänga Giftermål blifva där-

igenom flera Månader uplkutne: kan ock hän-

da, at många blifva aldeles til intet, blott for

brift på BroUops-koftnad. Detta år ej det en-

da fkål, hvårföre de koftfama och fkadeliga

Bröllopen borde affkaffas eller deras koftnad

åtminftone ån mer infkrånkas.

P. WARGENTIN.
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BERÄTTELSE
Om en Huflru y fqm t 9 års tid burit i

Uf-modern qvarlefvorne af et Fojier^

Inlåmnad af

DAVID SCHULTZ, M. D.
Artis ObftetF. Profeff. & Direäor.

Bondens Ifrael Jurvelins Huflru , Anm Matts

Dotter
y 46 år gammal, boende i Mullosby

och Lillkyro Socken uti Öfterbotn'^ blef for ellof-

te gängen hafvande, vid flutet af året I7f6, fick

Barnvårkar i September Manad ijfj, läfom r

råttan tid ^ men kunde icke forlofas. B^lodblan*

dade våtfkor började imedlertid, at flyta ifrån

hanne, och bon holts därvid til fångs alt til

Januarii Månad I7f 8^ då hon åter begynte kun-

na gå uppe, och forråtta några fmå hus-fyflor, ^

ehuru hon ibland blef af en häftig vårk angre-

pen, i fynnerhet ät högra fidan. Pä det fåttet

tilbracktc hon fin tid til Junii månad lyéf , då

forft alt flytande uphorde. Sommaren ofver måd-
de hon timmeligen val, men i Augufl:i manad
famma år, fick hon mycken fvårighet at flåppa

urinen, och anfattes af häftiga Barnvårkar, hvar-

på en natt en mångd flemmigt och blodblan-

dadt vatten braft irran nanne^ fom medförde
lindring i hannes plågor til famma års flut. Vid
början af år blef hon angrepen af ftarka

fendrag i hela kroppen. Hon anlitte dä om
hjelp for detta Regeraents-Paftorens vid KongL

DaL-
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Dal -Regementet Sandels Änka, Fru Helena San^
dely foni Barnmorfke-Konften dar ä orten i fle-

re är utofvat, hvilken åter vid denna fvåra bån-
delfe fig med Regements - Fåltfkåren liHmhle

rädforde.

Vid iinderfokningen fans Modermunnen flu-

ten, och brukades darfore oljaktige Injeftioner,

ätminflone irne gånger om dagen i 7 veckors tid,

dä åndteligen Moderflutet började at opna fig.

Man bod få til, at med Inilrumenter innom
Lif-modren fonderkrelfa alla nedfånkte fmä ben*

Det uttogs åfren, under Imårtefull känning for

Huilrun, jåmte hinnor och flem, et ftycke>

h vilket haft fit låge ät ryggen, och förut vid

excrementernes bärtgång varit hinderligt. Se-

dan bärttogos i Martii och April månader fam-

ma ar, vid 7 fårfkildte tilfållen, 118 ftycken ben,

Utom blod, fmulor, 6 ftycken ftorre och min-
dre hinnor^ Et ftort hutvudflväls-ben, fom for*-

modeligen år det ena Os bregmatis, hade färat

och exulcererat urin- gängen, fom dock fedan

läktes, och kom åfven, efter Catheterns infö-

rande, urinens aflopp vål gä for fig.

Huftrun, ehuru fvag, ofvervan doo4c, den

dårpä följande Sommaren, alla ölägenheter af

fin p åriga geftation. Denna håndelfe har bli^-

vit for mig tilråckeligen befannad genom of-

vannåmde BarnmorCkas fkrifteliga beråttelfe, fom
Regements Fåltfkåren Humble, Sacellanen i

Wafa Er. Simius, och husbonden fjelf, Ifrael

^urvelin^ ytterligare med deras egenhåndige un-

derfkriftcr beftyrkt, fäfom hosgäendc Original-

fkrift utvifar. De vid ofvanbcrorde 7 tilfållen

eller

/
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^llcr öpératiöner hopfamlade benen , foiti åfven

under Numfof l?lifvit forvarade, varda härjäm-

te for Kongl. Vetenfkaps Academien upvifte,

kunnande i fynnerhet Hufvudftäls-benen, de få

kallade Ofla petrofa, Kindbenen-, Skullerbladen^

åtflv-illige Ref-ben, famt Arm-Lär-och fecn-pi-

porne ännu tydeligeii urfkiljas. Det ftorä ftyc-*

ket, fom hade fit läge ät ryggen, fynés vara

en concrefcence, ej olik urin-bläs-llenar, livil^

ken vid hållandet åt ljufet ej brinner eller gif-

ver Ben -os frän fig. Andra forfok har jag ej

fned famtmä ftycke velat .gora, at icke förändra

<iefs Ikapnad.

Sädane håndelfer ^ ät döda ocli IVpruttnada

Fofter ofver den vanlige gcftations tiden ftan*

nat qvar i Lif^modern, åro fållfynte^ dock iin-

iias dåruppä flere vedermälen för detta antek*

nade.

jag vil cj upfepa de händelfer, då tideö

cndaft til några tnänader blifvit ofverfkriden.

AuGENius, de Hominis partu, Lib. z. Gäp.

Z7/p. pz. berättar, ät tn Huftru i torde måna-
den fick Bariivärkar med Vatnens bärtgäng, men
födde forft, efter '2:ne är, 4 Ref-bcn af "^et Fo-
fter) jämte mycken ftinkaiidé materie. Efter

Fliiftrmis dod fans Utcrus mot InteftinUm re-'

ftum putrifierad^ jämte flere qvarlcfvor af Fo-
ftret.

CoRNÅx, in Hift. quihqueniiis geftationis m
Utero, berättar om en nära f arig geftatiörl.

Foftret har halfruttet fätts ut per aniim. tlu-
ftrun har fedan ä nyo concipcrat^ men den gån-*

gen fatt lifvet til.

I. AX-
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Langius, Epift. Med. Lib. Ep. 59.
67O5 anforer, at benen efter 10 års tid ftyckctals

bärtgitt per anum frän en Huftru, hos hvilkcn

Foflret förut innom Lif-modern uprutnat. Hu-
ftrun (kal ock vid vanliga forlofsnings-tiden haf-

va mårkt tecken af Foftrets dod^ genom defs

rorelfes afftannande och hroftens llapphet.

Hertog i et bref til Cornax, loc. cit.

berättar, at en qvinna burit et benn^gel af et

Fofter innom, Lif-modern i isår.

Senguerd, de oftento Dolano, it. E. N.
C. Dec. I. ann. 3. Obf. iz, om en Huftru,
fom i if år burit fitt Fofter hos fig. Hon fkal

i råttan tid hafva fatt dolorcs ad partum. Vid
opnandet efter döden har Uterus merendels va-

rit fortård, och blir fålcdes vid denna obferva-

tion något ovifst, om icke Uterus vid de fåfän-

ge vårkarne bruftit, och Foftret flyttat i buk-
caviteten.

I 28 år har en qvinna i Sem burit fitt Fo-
fter» Modern kånde vid p:de månadens flut

värkar, hvarvid hinnorne brufto. Vid Lif-mo-
derns opnande efter hånnes dod, fkal denfamma
hafva funnits härd och flvrynklog, famt Foftret

inuti likfom af Gips. Se hårom Thuanus eller

DE Thou, Hift, Lib. 17. SiiM. Provancher
de embryone petrefafto fenonenfi. Boneti Se-

pulchr. Lib. 3.fe£t,38. Se åfven Cord^i Comm.
in HiPP. L. de Morb. Mulier. och Engl.
Träns. N. i 3-9.

,
Vi hafvc ock fådane beråttelfer om qvin-

nor^ fom länge burit uprutnade Fofter hos fig,

pch dock å nyo aflat, utan at famma håndel-

fcr
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fcr egenteligen kunnat raknäs til få kallade of-

va-border eller fupcrfoetationer, fom månge ve-

lat finna mojeliga.

Albucasis, Chirurg. Lib. II. Cap.y^/p.

itiy berättar, at en qvinna, fom långe burit i

Uterus et dodt Fofter^ dock under den tid det-

famma varit qvar, ä nyo conciperat. Det fe-

narc Foftrct fkal dock åfven hafva dodt^ och

benen genom et Ulcus vid nafveln uttagits^

DoNATus^Hifl:. Med. p. 43(5, anforer om en

qvinna, ifrän hvilken Foftrets mjuka delar ef-

ter föregången rota bärtgått pergenitalia, men
benen qvarblifvit. Hon {kal icke defsmindre ä

nyo hafva conciperat, men mätt under den ti-

den ganfka illa, hvarfore en Chirurgus fåges

hafva foretagit operatio C32farea, och fäledes be-

friat Huftrun ifrän det förra Foftrets fceleton,

men lämnat det andra qvar, fom efter beråttel-

fen i rattan tid flval hafva blifvit framfodt.

Gabelchover hos Schenkius, Obf.Med.
Lib. 4. p. fpo, talar om en qvinna, fom efter

et fall, f til 6 veckor for råtta forlofsnings ti-

den, ej kåndt det minfta af Foftret, och dock
utan nägon foregängen putrefaftion eller excre-

tion Ikal federmera 2:ne gangor hafva conci-

perat och framfodt lefvande barne Det förmo-
das, at Foftret blifvit indurenidts men nåmnes
éj, om det kunnat kannas vid de fenare for-

lofsningarne.

MoEGLTNG in E. N. C. Cent. X. Obf.

48. it. ScHVRiNGius , Sylleps. Seft. V. Cap, 6,
Camerarius, DiiT. de foetu^46 annos Utero
detento, om en Huftru i Svaben, fom 46 år

bu-



264 ty67^ OQi. Nov* Dec,

feunt et Foftef^ iiineflutit i et hafdt fkal^ oöh
detöaktadt, fodt under famrna tid iriie lefvan^

de JFofterj men fä år vid denna håndelfe oiå**

kert^ om Föftret legat i den eiia Tuba eller

in fundo uteri, fom opnandet Ikedt med foga

noggranhct.

For analögieii ftiild vil jag fliiteligen an^

fora FéL. Pläters beråttelfé om en Kö, fom
ej kunde foda, men fedän ä nyo eöncipeiude,

da hon åndteligen framfödde deii forfta kalfvens

Icelctpn jåmte en lefvande Kalf. Gönf. G. Ny-*
i^AN DifT. de vita fc^tlis in uterö pv ^i.

Utöm defs hai* jäg fot min del kutiMt blif-*

>i^a V-atfe, ;it fåtftiildte Audorer Upteknadt til i>4

ftycken håildelfer öm geftationes e^xtfa^uterinse^

Vid hvilka Foftren^ mer eller mindre foråndrade,

Ibland flefe åt (Unnat qvar, antingen in Ova*
fils 5 eller In TubiSi^ eller in caVö abdominis»

Alla iiafva hårledt folgdetne af en elak donce-

ptiön, Utöm en och annan, fom förmodat defle

innom lifvet igenfundne Foftcr eller deras qvår*

Icfvor vata medfådde.

Hos andtä ätet har Lif-rtiodetn vid fatta

forlöfsnlngs - tiden rämnat, och Föftret fallit in

uti buk-rymden imellan tarmatne, famt dåt ibland

ganfta mänga äf f6rblifvit> innan det botjat Up**

i^utna*^ fom framledne Prof. SpoHinö i denna

Academlens Mandl* jåriite mänga flete^ inty*.

gat. Dock hafva delTe fifta håndelfer med den
af mig anförde årfarenheten foga gemenllcap,

fom Föftret vid denfamma bäde Vid början och

flutet haft fitt låge innom lifmodern.

Af
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Åf denna och dylike håndielfér oiii Föfter,

fom efter vbckörs foHöpp itké kunnat fo^

das ,
Jantingen af fel å Moderns fida, eller ock

S Föftfets, i änfeehde til dds felaktiga lågci

bch fönl fedän dodt och iiprutthat eller ock in^

dufefats ^ kan nåppeligbn hagoh folgd dragas

til^ foiTvar äf fena foriöfshingar, rhéd lefvande

och friikå Föften Män tordé vål hos Låkaré
finna harå loo Vec^efmåléii anförde , fom fynas

bevini, at Foflér bade ttied lif och heifa flcullé^

lika fom vid variligå tidfen ^ ické ällenåft kim^
iia fodcis pä iö och iirté ihåiiaden efter éon-

ceptionén, litäil ock efter t, i, ^ öch 4 års

forlopp. Dé llorfte Mårt \^äg'ä dbck defc oak-

tadt, icke fä fullkohiligert lita pä defre bevitt-

nade rrtojelighéref 3 ittsih befara ^ at låttröhet

ökunhighet, Vald och elak vilja öfta haft del
i upgiftérné. Mén at utreda dfetta tviftiga äm-
lie, blef\^é fof denhä Köngl. Academiens Handi;

for vidlyftigt , och åfven iiU utom mitt forerhäl.

Ana^oimfk Underfokning pä F^ofleY^hefii

Jfbm innom Moderttfvet imdergdti eH roh
nkiig förvandling , bch efterhand ntkom^ '

mit, hos en huflriiy hvilken därmed i

n^o års tid varit héfvaråd^

Af
kÖLÅND MAktlN.
Méd. Daa. Anaiotn. Ptdfeffor»

é forledeh Söitiniaf ^ aF 4ä Vlrändfe Köhgl;
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Academlens Prsefes, Profeflbreti Herr Doftof
ACREL, til min uftderfokning lämnade ben^
hvilka tilhorä det af Hevr ProfefToren Doftor
ScHULTZ ingifnc Ron^^ åi^o val måftedelen af

rota fä aiiftuckne och fondfådcv at de oredigt

kunna kåiitias : dock har jäg afltildt vifle dar*

ibland^ fom tydeligen kunnat namngifvas, och
til fina tilhorige delar vål Uttydas. Deras ut-

märkande torde äf Kongl. ACadcraien fa myc-
ket benägnare u;ptagas, Tom detta uplyfer en

mårkvårdig del af Aliatömien,hvilken mindre van«*

ligt athahdlas, och kallas Ofteogenie eller lårait

om bens upkomft och olikhet i fin forfta for-

mation, emot de fullvuxnes, varandcs de ben,

fom vid denna obfervation åro i behåll, fol-

iande, hvilka åfven hår i ritniilgeil bifogas^

Tab. VIIL
J) Et ftycke af os frontis, Detta ben år ho^

Folier et par ben > men hos fullvuxne ct os fym*-

metricum. Et af de 2, fom hos Fofter finnas,

år håribland, nämligen det pä högra fidah ^ dock

cj fullkomligt, utan allenaft hvad fom dåraf Ut*

gor arcus fuperciliarls, och margo orbltaiis pa

yttre fidan, dar punduni oflificationis forlt exi-

ftcrar.

<3f, Samma ben omft]elpt,få at en del af Pof-

fa orbitalis fynes båttre.

BB) Portio petrofa offlum temporumj den af hö-

gra och den af vånilni fidan. OlTa terr?porum

åro hos Fofter i ; ben. Denna portion år den

mårkdigafte, tjockafte och hardafte.

Portio fquamofa^ är i proportmn den bre*

dafte. DelTe bagge finnas ibland de til under-

lok-
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foknuig forevarande ben. Men den minfta Ilvm^

mlus vjfeusy fom fedan utgör rheatus auditivus

ofleus^ hvilka hår ibland upgifne ben icke va-^

rit medi.

Herrar Duvkrney och Bertin^ inftåmtna

deruti^ at os petroum beftår hos Fofter af 5 ben,

famt gora circulus ofleus vid portionis petrofe

balis^ til det tredje. Men Reusch tager an-

nulum tilfammans med portio fquamofa- At de
likväl åro Ikildc;, vites af flere fceleti foetus»

och har jag oftare funnit annulus fårflkild. Vid
portionis fquamofas nedre del^ år defs råtta rum,

då han finnes: hvilkct ock fes i Boehmers O-
fteologie , Tab* Ill.^fig. ? och 4, Hos fullvåxte

blifvcr detta antal på benftycken af os tempo-
rum ingalunda enahanda , utan antingen alt tiU

fammanvåxt, eller ock^ fom hos Cassebom^ i

Defs Tradat de aure humana, p. m. 5. 12,
raknäs portionerne blott tvånne, Pars fqmmofn
& fars petrofa.

Af hår til underfokning lämnade ben, fun-

nos bågge fidors portiones petrofa^ : därvid fy-

nes tydeligen: ^) Facies anterior, fom Cässe-
BOM kallar interna fuperior med lin lilla hiatm

»qudeduBus Fai/opri ^ och hre épningen nf tanalis

iaroticus. jS) Facies pofterior, fom Cassebom
kallar interna inferior, med foramen auditivum

internum pa, och fullkomligt tecken til canalls

femicircularis irtferhr. Angulus fuperior, fom
åtikiljer nåmde fatfies. Facies inferior, fom
CassebonI kallar externa inferior, hvarpå fes

canalis carotici yttre opriing. Denne finnes i

Jiitningcn på motftående benet. Hvad facies
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externa fuperior angår, på hvilken foramen fly-

lomaftoideuni finnes hos Folier ^ men ej hos fuU-
våxte^ fä var den ramma pa defie bägge ben-
ftycken, dels af rötan oredig gjord, dels ånnii

icke formerad 5 utan finnes caviras tympani pa
denna fidan aldeics öppen , få at dåruti kan fes

^ faramen ovale ofvanforc öch foramen rotuH"

dum inunder, famt ftraxt bakom foramen ovale,

ytre öfningen ni aquiedu^us Faltopiy fom, når benet
år helt, gor foramen ftylomaftoideum. Deffé

delar finnas ock alle pä motftäéndé benet afvan*^

fore den facies, hvarpä canalis carotici ytre 6p-

ning fes, men kuiina i ritning icke nog tyde-

ligen utmärkas, 2 ) Spétfen eller extremitas an-

terior af nåmdé ben, fom gråhfar til apophy-
fis bafilaris offis öccipitis, därvid år canalis ca-

l^otici inre opning, lom redan år anmärkt fin-

nas på facies interna & fuperior^

CC) Ojfis öccipitis proceffiis cendiloidei ^ med dår^

til anhångande benftycke, hvilket hos Fofter

ialtid år Ckildt ifrån de ofrige ^, fom tilfammans

ined detta utgöra hela benet os occipitiis. Det-
ta ben kan i alla Fofters och nyfödda barns

fquelctter fålcdes altid tydeligen delas i 4 delar.

2 dåraf utgöra deffe procefler^ med dårtil hö-

rande portion. En del utgör det bredafte och
mail: utftråckte, hvars medlerfta del blifver ni^

hercuium occipitale ^ och en utgörs af Ut, c pro^

ceffu cuneiformi eller bafilari, fom fitter gränian-

de til dé har anförde ben, midt fi;am om dem
bagge. Ibland de lårpnade ben, fants följande

tydeliga teken pä nåmde portion omkring pro-

ceflus clinoidei : 7) Sjelfva condyius, ^jr) Fora-
^ men
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jncn condyloideiim anticum. ö Foramen co^-

dyloideum pofticurn. t) Inre concava brädden,

fom vetter emot foraraen occipitale. >t) Ytre
conyexa, brädden 5 föm articulerar med procefftj

maftoideo oflis temporum. X) Bakre extremi-^

teten emot medlerlla portion af os occipitis:.

A^) Främre delen, fom fitter emot procefTus ba-^

filaris oflTis oecipitis och proceflus petrofus oflis

temporum.

D) Corpus ofis fphemidis år altid hos Fofter

ater fkildt ifrän Alx magnat på bada fidor, och
Al^ minores eller enfiformes , fom innom cra-

nium dårofver fitta, fa at os fphenoides hår ut-

gör f ben.

På detta corpus , fom af de f år det med-
lerfta benltycket, anmårkes hår tydeligen.

k) Facies fuperior eller interna , fom ut*

gor fella turcica innom cranium, denne år i rit^

ning blefven ftåld nedanfore de andre. £ ) Fa-
cies inferior, fom i ritning fes på omvända be-^

net, ftrax ofvanfore det fom reprsefenterar fa-

cies fuperion o ) Sido -delarne, fom utgöra ra-

dices for apophyfes pterigoidei, h vilka eljeft

fitta faft vid ali^ magnns^ Teken til apo-
phyfes clinoidei anteriores, eller rättare medii,
'ty de egenteliga anteriores fitta hår faft vid a-

lae minores. f ) Apophyfes clinoidei pofteriores.

EE) Bagge aU magn£ feu temporalesy hvar-
vid år at mårka, er) Foramen rotundum, oflis

fphcnoidis. r ) Procefliis pterigoidei externi.
v) interni. Defle procefTus åro hos barn ganfka
fmä, hvilket kanfke kommer dåraf, at mufeu-

S 3 Ii
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Ii veli palatini^ fom bidraga til fvalgningcn „

och pterigoidei^ fom tjena til tuggningen^ ej

komma i adion hos Folier* ^) Facies orbita-

lis. X) Facies temporalis f externa, Apo«
phyfis fpinofa,

TF) AU parv£ / Enfifarmex eller ock äpophyfes

trärtsverfales o£ts fphemiSs^ hvarvid oä) Foramen o*
pticum, z) Facies fuperior^ fom vettar til era-

nii inre del* "f Facies inferior, fom utgör of-

re bredden af fifTura orbitali fuperiori ^ kan i

ritning pa et och famma Hyckc ej aftagas,, c*

medan han ligger oppolite emot den förra ^ utan
fes pä det motftaende benet ^ fom år omftjelpt

for båttre uttydning fkulL f^-i^ Margo pofte-

Tion "ff Margo anterior, d) Spetfen. a) Ba-
fen^ til hvilken pa defle ben fitta apophyfecs
clinoidei anteriores corporis oflis*

Herr Tarin i fin Ofteogenie^ låter efter

2 fårfkildtc variationer afrita defle proceffer^ fom
han kallar proceffus tenues. Som de funnits på
4:dfe månaden > aftagas de i def& hok^ fig. f 8c

6\ Tab. XXX 5 lote ifrån corpus och ala: ma-
gn:3e. Men federmera i famma tafta^ åro de

aftagne i et ftycke med corpus offis^ hvarpä

Ifven jag kan for Kongl. Academien upvifa et

ben ^ fom val år fkildt ^nnu ifrän alae magnac,,

itien til defle procefler med Kroppen uti et ftyc-

ke. Detta nar unga Herr Salomon^ af et

Fofter hår vid Anatomie mråttningen,, praepa-

rcrat^

G) Et Zygmatkum% fom tilhorhogrä fi-

dan af anfigtet, hvarpä kan tydeligen kannas,

i) Facies convexa externa j z) Facies concava
in-
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Interna 5 dåraf dock ej mera på lamma ftyckc
' hår kan afi^itas, ån margo y fom utgör nedre och
yttre delen aforbita. 3) Facies temporalis med
proccflu angulari. 4) ProcefTus, orhitalis fupe*

rior feu frontalis, f j Procefliis maxillaris 6)
Proceflus temporalis, fom fogar fig med, pro-

ceflu zygomatieo offis temporum.

BH) Offa maxiUaria ft^pf^rloray hvarpa fes 7)

Proceflus nafalis, dar ofla nafi komma til, 8)

Defs fognings-brådd med os Frontis, p) Klent

teken til arcus alveolaris. 10; Proceflus Zy-
gomaticus fa liten ^ at hår ingen boi^an fårde-

les år til tuber maxillare. 11) Halfva canalen

eller fulcus for duftus nafalis, iz) Veftigium
til canalis orbitalis inferioris främre apcrtur.

I) Q[fa palatiy hvaraf hår det yånftra år tyd-

ligare, fä at dårpå redigt kan åtfkiljas* i })
Portio palatina, 14) Portio ptcrigoidea. i f)
Måiladclen af foramen palatinum pofterius. 16)
Portis na{;\lis, men hvarken defs proceiFus fphe-

noidalii eller etmoidalis funnos hår,

KK) MaxilU inferioris portioner åro z hos
Fofler, få at benet dår blir et par ben, fora

eljefl: år et os impar f. fymmetricum, de åro

ganfka låga, och deraf bafis mera uti en och fam-
ma linea, med ramo, ån eljeft,

I ftållet for redige alveoli dentium , åro bag-
ge taflorna fondrade, och gora en gemenfam con-
cavitet for alla alveoli. Inre fuperficies år min-
dre ån den yttre. Dårpå märkes, 17) Angulus
maxiilae inferioris. 18) Velligium til apertura
pofterior canalis maj^illaris inferioris. 19) Brådi
den til fymphyfis maxiilx. zo) Bafis.

S4 L)
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L) Ckvicuh qxtremitas, fteraalis. /J Des.

^xtremitas acvomialis.

M^) T/^i# ofre del
5^

fqm i ritning kommit
at f^a up och ned* vänd, fä at afre delen årne4-
td. Här vändesi främre facies til.

N} B^;^fi's xadii eller defs* nedre extremitet.

0000) Nugre refbens bakre andar, ifrån de-*'

ras capita förbi Golliim^ tuberoiitaiS,, och angu-,

lu§, iil et- ftycke af kroppen framåt.

Ibland deffe ben år ftledes mårkvårdigt 51

at de måfta hufv^dbeaen varit- conferyerade^ och
friaft ifrän rota, til teken, at de lie forft hos For
fler ftadga fig. De platte däribland vora dock
mera fond rade, efter foni deras fträliga fubftaiir -

ce varit i längre afftänd ifrän fina offificatioiis.

punfter. Til de fpongieufc fants intet det rin-,

gefta teken. Extremiteternes ben åi:o maHade^r
len fonderftyckade och uplofte. Til vertebrre

dorfi har jag håribland e} fedt tecken., .hvilket

lif deras nog fpongieufe fub.ftance i kropparna
fynes hårkorama, fårat af p.roceflernes raäftade'-

len varande Jbjäftaktigbet i demia ålder ,^ få at

de kunna anfes (om epiphyfer af forfta flagei^

hvadan alla deffe ben låttare i lifaioderii kunna^t

foi;yari41ai i ^ot^n^ ach uplofas.

A? denna cafus biil-ver flutcligcn åfven dot

at anmärka^ det längi ifrån at naHre tänder va-,

dt med ibland de ben fom framkommit,, fail

häidre alveoli dentium näppeligen fynts åtfkilde,

hvaraf bevifes otroligheten af de obfervation^er ,

fom paftätt de ben vara Reliquii^ foetus,, fom
Vti någon tumör cyfticua i abdomine når intil

ovgrium eller iiterus, y^rit; fe4de hp§ qvinnor
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pfter döden. Jag har i detta år, i ef til en Ste-.

otome foryandladt Ov^riunx^ af cn liten mei©n.s

ftorlek, fom jag i Hr. Prof. Schultz famt

Elevers nårvaro. exaniinerat, funnit här, med dy-^

like ben, fqm burit likhet med tänder, och af

andre ^n anatomifka ögon lätt kunnat tJigas darr

fore, Men bäde Herr Profeflor Schui^tz och
jag

5^
funno, at de aldeles icke voro tänder,

hälft fpetfarne, föm fkulle utmärka tandrötter--

ne, voro. mäiVfolide, hvilka likväl hos Folier

fift yppa fig^ och hela ben-bitarne raaffivcji utan

;;ill concavitet. Det år faledes icke ovanligt,

^t fé benftycken, här, ja ock ftenartcr &c. i

tumöres cyilici. Men at däraf vilja gora en
theorie, at tlikt vore Folters rcliquier, har jag^

af denne och andre redigt anftälde obfervatia^

nep, fom j ig kuiw^ ofverkoin.ma^ ej fiinnit min-
fta anledning,

for/dB fitty at torka Spanmäl vidSmcn
djehårdar ^ påfunnit och mgifvk

af

PET. WÄSSTRÖM,
Carnererare.

For några är fedan,. kom det mig i finnet,,

at . den frän, Ham.rparhårdi\rne upfiigande

hettan kun.de och borde, i fynnerhet, användas

til Sldes-torkning3 c% Modell,, enligt bifogade

Ritning, lät jag dä forfärdiga och fånda til

JUeuflla Bruk.
• S f • Vid
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Vid Pingefl:- tiden fcrledit är, anmodades
jag af min Principal, Herr Mofmarfkalken och
Riddaren De Geer, at ftålU fanima torknings-

fått uti verket, fom ock flcedde: pä 8 dagars

tid var altfamnians färdigt, och torkningen för-

foktes for forfta gängen med 6 tunnor Rägs up-
låggning, fom blefvo väl torkade pa iz timar:

ftraxt dårpa uplades I^ tunnor Räg, fom for

Ugnens fuktighet flkul fordrade någon långrc

tid> men 4:de uplagan, åfven ii, tunnor, for-

rättades pä It timar til mer ån vanlig och nö-

dig torknings-grad, emedan ö kappar, pä hvar-

je tunna, intorkades.

Jag bchofver fä mycket mindre vidlyftigt

omröra den nytta detta torknings-fått medforer,

fom cn hvar af Herrar Bruks-ågare nogfamt vet,

huru mycken - (kog > dymedelft befpares , famt

hvad koftnad ärligen mäfte användas, fä pä
dagsverken til fjelfva torkningen, fom Sådes-

{kyfHingen, jåmte byggnaden af de farliga Bad-

ftufvor,^ m. m.

Ugnen vid Leuffta Bruk, (aldeles lik med
hosfogade Ritning ) , år i o alnar läng och 8 al-

nar bred, med fluttnin^ ät bäda längfidorne,

fom tillika med gaflarne åro murade med
3
qvar-

ters tjock mur. Längfidorne åro 6 qvarter hö-

ga, och Gaflarna i alnar höga, vid kroppen

ciier midt uppäj har fin bottn ofver Gjos-hu-*

fet, til 4 alnars hogd ifrän eidftållet uti håidcn,

belagd med Tegelften. Gängen (m) omkring
ugnen pä 3 fidor, 1 alnar bredj hufet utom-
krilig år upmuradt af Tegelften, och Taket iii-

tåkt med Jårnplätar, På bågge läng-fidorne år

eni
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cn opriing om en aln i fyrkant^ med jårnlucka

pä gang-jårn och klinka fore^ fom kan kliflras

til med murbruk^ och opnas når fä behagas el-

ler bchofves: Smålthården , fom gar jåmnaft^ år

vid Wallon- Smidet tjånligaft, at fatta denna

tork-ugn invid.

Galten (p) tager fin början med | alns op«

ning i {korftenen, 4 alnar ofver eldftållet, an-

lagd långs efter bottnen^ hvälfd med enkel Te-

feiften: okar fedan fin opning, fä at den vid

akgafvelen blifver 5 qvarter bred^ och i f tum
hog, täppes forc med en liten järndor a 8 tum
i ^rkant. Pä fidorne af denna Galt gores 6p-

ningar: den i:fta^ i tum bred och p tum hog,

å omfe fidor en aln imeUan hvarje ^ fic-facj

defle opningar okas med fidcls tum , anda ige-

nom; et Spjåll fåttes fram uti Galten med ca
Jårn-ten genom tork-pläten.

Vid Leuffta Bruk börjades Rören (^^^J ut-

om bården (vid hvilkendera fidan, fom lågli-

gaft faller, kunna de börjas)^ 6 mm ifrån goU-
vet^ 10 tum uti diameter af den ändan, fom
veter åt goifvet, af conifk figur pä 3 qvarter,

fedan blifver Diametern 6 tum, och behäUcr
fig fådan, rören altigeriom, Defle Ror åro fordc

ofver eldftållet i härden til t alnar, hvaråft dc
vid vinkelen hvila pä z:ne fyrkantige jårn^j^ fom
med fina åndar åro inmurade uti Hård -kåpan,
och kunna efter omftåndigheterna höjas och
fånkas : alla fogorne blifva val tilkliftrade med
ct Kitt, efter Herr Hof-Junkaren Gripen-
STEDTS upgift (*), Rören åro gjorde af Järn-

plä*

() Kittct görcs af oflåckt kalk, agg-hvita och Fil-
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plåtar; men bora vara gutne af eldfaft Tack-i--

järn, hålft uti et fiycke, fä långt vid vinke-
len ^fom hettan agerar ftarkaft pa dem, unge^
färligen 6 qvarter pä hvar fida om vinkclen:
alt del; ofriga af rorén kan göras af järnplåtar :

de fluta lig pä z alnars afftänd från Ugnens bak-
^afvel, och äro opne åfven vid den andan, fbm
Vetter at flimma gafvel. Pä rören gores flerc

frnä öpningar a fidorne, en rad å hvarje fida,

h varje opning af en turas ftorlek , 3 a 4 qvar-

ter emellan hvarandra f fic-fäc) Ikiftesvis, fedan

de jNB kommit in uti Ugnen : Ifrän bårderv el-

ler fkorftenen tils de komma in i Ugnen ^ be-

klädas de med Tegel, famt hvila pä Järnftånger: in

uti ugnen ligger et pä hvardera fidan o.m Gal-
ten. " Midt efter kroppen pä denna Ugnen la-

des en Jårnftäng (n) om i|; tum i (^vädrat, fom
hvilade pä gaflarne och pelarne (x) ofver Gal-
ten: uppä bemålte jårnftäng hvila järnftånger (o.)

:\ I tum i fyrkant, tvärt ofver ugnen ^ och gä
åfven tvårt ofver muren pä längfidan, til i.p

tums afftänd ifräji hvarandra: hvar 5:dje fläng

år klufven i andan, den ena klyften viken up-
och den i:dra neder-rätj den fenare til ftyrka;

for fjelfva ftängen, och den förra med häl pa,

at fpika trå-krantfen vid, af 8 turaa hogd, fpqi

Hgges rundt omkring denna ugn. Pä fanim^a

krauts gores 5:n^ öpningar pä hvarje längGda,

(i famma lutning med fjelfva Plåten) 5 hvaruti

faftas ftrutar af Järnbleck , hvarigenom fådca

föres

fpan , fom blandas tilfammans, och fedan falfarnc

förut blifvit vål fkumde medSiWaka, flrykes fore-

nåmde Kitt i dem , en eller flere gånger, om nägoii

fpricka v il fy nas,
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toves uti fåckarne. F<5r deffc ftrutar fåttes vid

Sades- torkningen fma Trå- luckor, föm hindra

fåden åt rinna ned, fa långe torkftiilgeii varar.

Ofvaiuippä bemårte Jåroftänger, jågges Tork-
plåten, finhalad, fä åt fådcn ej gar igenörii, och
väi liopnaglad, famt tryckes in til Jåfnftåhger-

he och fpikas fall vid Trå-krailfen.
^

Utah -byggnaden och Taken kunna göras

efter behag, allenaft deii blifvef forfedd med
tilräckclige Fenfter eller gWggar^ fom linder-

ll-imdom mafte vara opnade, at immeh får äf-

drifva. Vid Schebb Bruk år Utan-byggnadeh af

korsvcrke med bräder, taket intåckt tacd Tåk^
ften. . Vid Oitala Bruk år Tork-ugneu npftåld

pä 4 ftolpar^ bakom Smedjehårdeh > in Uti fjclf-

va Sitiedjan och imder défs tak. Ju nårmare en
fädah Tork-ugn kan byggas in vid Smedjan el-

ler härden^ ju båttre är det> toeh kah det ej

beqvåmligeh fke^ for nägra hinder (kul 5 få Ika-

dar det ej om han flyttes til 1 a 4 ånda til 6
ålhars åfftåhd ifrän Smedjan^ allenaft at rören

^

fom dä måfte foras fä mycket längre^ val om-
hvåFvas och intäckas med murtegel, famt of-

vanpä betackas iiied liitåhde jårnplätar, for \^ut-

nets afrinnande.

Höga platfer utom hårderi , Törn måft liii-

nas pä den ena fidan vid Smedjaii af Tyfkfmi-
det, äro ganfta tjänlige 5 fä Framt icke man vil-

le gora Smedernas Cabbice eller hvilörum under
ugnen, dä ej något a part hus eller tak behof-
des, til et fädant rum: tilråckelig varma kunde
ock ledas dit genom et fåriliiidt Ror.

Vid Tyfkfmidet, dar flvorftenarne årö utait

fpjåll, kunde Galten äileriagifva full värm% utan

ölä«

\
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olägenhet for torkningen, det jag ock fant vid
Ortala; men i de fkorftenar, fom Iro forfedde

'

med fpjåll, drifves for mycket fot och gniftror

genom Galten iSnder ugnen , fåfom vid Leuffta.

Galten år dar endaft nyttig , at upmårma ugnen^

då Spjället opnas vid pådragningen om Sönda-

gen^ men flås igen Måndags morgonen, då Såd-

den til torknings uplagges. Hvarje Ugn bor

inråttas efter Brukets behof: vid Leuffta år

han 80 qvadrat alnar, och torkar 14 å 50 tunnor

om dygnet.

Likaledes vid Schebo, dar Ugnen år af

famma ftorlek-

Vid Ortak, qvadrat alnar, torkar !l

Tunnor i dygnet > fäleaes kan han reduceras an-

da til ! 5" qvadrat alnar, dä 6 tunnor kunna tor^

kas om dygnet : fluttningen behofs då blifva

endaft åt den ena fidan, och i alnars bred gång

at famma fida. Se Fig. 5. Såden uplåggcs jåmnt

ofver hela plåten, til 6, 7 ä 8 tums tjocklek

:

omrores med en kratta hvar fjerdedels tima el-

ler oftare.

BESKRIFNING ofver Tork-XJgneny i Kopparftkk.

Tab* IX. Fig. L N:o i. Plan af Tork-ugnen,

u) Hård eller eldftållet.

hb) Rören af Järnbleck, fom af Kol-elden

ifrån eldftållet (a) varda uphettade.

€c) Den del af Dragroren, hvarpä hettan af

elden måft agerar.

ftenen {A)^ och åro inmurade med tegel-

ften på nägre underlagde Jårnftån^cf.
fe)

komma ur (kor^
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te) Rören, fom^folja lån^s efter ugnsbotten

^

och hafva fma hål å omfe fidor;, fkiftevis.

j5^; Ugns-botten, plan^ lagd med tegelften.

gg) Langfidorne ar Ugncn^ af 6 qvarters hogd
och lö alnars långd.

hh) Gaflarne eller tvårfidörnc: % alnar höga
midt uppå, 8 alnar långa doféra åt läng*-

iidornc. Se Fig.

ii) Krantfen^ fom ligger ömkring fidorne öf*

Vanpå ugnsbråddarnev

kk) Strutar af järnbleck^ hvarigenon) étn
torkade Såden nedfkyflas i fåckarne.

il) l:ne jårnluckor, hvardera en aln i4:kant5

fom kunna opnas^ for at moderera hettan,

eller tilllutas efter behag.

m^mymy) Gången omkring Tork -ugnen, fal-

nar bred.

Én Jårnftång ä 1^ tum i qvadrat, ligger

långs efter ugnen ofvantil. Se Fig. t.

#^ Jårnftån^er, ligga tvårt ofver ugnen of-

vantil, Fig. %. fom vifär dem i fin lut-

ning.

ff) Galten^ %g^^' långs och midt efter ugns-
botten, år forfedd med z:ne fpjåll (q^ r).

Se Fig. 1. N:o I. N:o 3.

^) En jarnlucka, fom opnas når Galten be-
hofver renfopas. Se N:o i*

Et fpjåll, fom dragés up vid (u) Sc
N:o

s) Hanataget på en jårn-ten, fom år fåftad

vid fpirilet (r) fe'N:o t och N:o 5, den-
na jårnten gu* up igenom törkplåten (t)

vid ». Se lSf:o 2.

^0
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it) Törkplåteri, jårtibleck^ rarrimanfatt äiF

flere järnplåtar^ med tåta och firia hål up-
huggén. Se N:ö z.

u) Et hal pa tol-kplatéii^ hvarigenöm téilfen

ifrån fpjåUet (r) framkommer;

^
x) l^elaré eller ftod;',

.

3:né ifiyckéri , af Te-
gcliftcn^ for ät ftodia jårnllangen (n), Sé
Fig. i. N:o I. och t^ig. 2^

J^ig. i. Torkugnen
, lagd i PerfpeStivéi

f^ig. 5. Ugnen i facade, endaft med linién

OECOmMlSK ÉÉSMIFMING
Ofver Halkorps éch Wbxtofps SoMctf'

g Galmare hån^
Af

ADOLPli MÖDEEII.

l^rcdje och fifta Stycket

o{l:apen år af iliedelrnattigt Oag, och rrefljg

at det gödå betet de ågå tilgang på^ forrt

äfven gor^ at antalet kunde 6kas> fämt de nu
varande åii göras tréfligare-, oni öclc tillika t^^å-

hufen pä finc ftållen hoUos litet fnyggafe. Stör-

re ficulie dé blitvå, om man lagt fig til ftorrc

Tjurar, hvilka hår och dår finnas otrbligen fmä;

Bofkapeii fodés t Beteshagarne, tils gråfet

l^)lifver flagit, då den innåpp>es pa Äh^åi-ne, at

4år betas intil fena hoftcni» Vårtiden de hac«

kel-
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kclfe af Råghalm , och om något Jkrcatur i bår-

jan ej vil åta den , bruka en del at låta (it vatten

dårpä, hvarefter den fedan fkal åtas med be-

går (a}> blanda den for ofrigt efter vanlighe-

ten med hvad de kunna åftadkomma, fafom
dränk och mjål. Far man ftampkakor på Wer-
ncnås Säpebruk, åtas de garna, når Boflcapen

blifver van dårvid, fom mår dåraf ganfica val, bbf-

ver fet, frodig, och Kon mjölkar anfenligfj

Linkakorne håller man for vara Boftapen tjän-

ligare, i fynnerhet for Kalfvar, men for Häftar

Hampekakorne; annars ätas bada flagen, iä af i

Bofkap fom Häftar* Bofkapen vattnas ftåndigt

ute, få framt ej någon Ko burit, hvilken i 14
dagar därefter får vatten i Fåhufet. Boflcapens

antal af Oxar, ftigcr i Halltorp Socken til 140
ftycken och dårofverj af Kor mot 380 ftycken,

och af Ung-bofkap til 5f o, fumma 790. I Wox-
torp Socken räknas Bofkapens antal : af Oxar til

110, Kor ito, och af Ung-bollcap til ^fOj
fum. f 80, Når härifrån afgå 156 ftycken Tor-
pares och Inhyfes-måns, famt et kreatur pa
Matlaget til egen förnödenhet, få befinnes at

af defle kreatur foga eller intet kan foryttras.

Mjölkens nyttjande i hushållet gor, at efter

bvarje Ko knapt et pund Smor årligen kan be-
räknas, och, ehuru yftningen år få liten pa
Landsbygden, at den frän Skogsbygden mäfte
årfåttas, gor den dock äfven något til. Huru
många Kalfvar upfodas om året , kan ej med
fäkerhet utfättas, emedan et fjerdedels Hem-
man ofta upfoder flere ån et hälft.

T
^
Bo-

(a) Detta brukas ock vid Wefteräs^, m.m. fe ^hr och

Atigs ratta ind^imng
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Bof!caps-fjukdomarne med botemedlen dår-

emot åro: For utfot gifves dem antingen Sten-

kohl, fron af Gardamine prat.. Stillfrö 'Epiiob.

mont.) eller' Tegelften ,^af hyilka medrl Sten-

kohlen (kok vara de bäfta. F ar Boikapen lois,

kokas Tobak i faltlaka och fmories därmed,

bvaraf ohyran inom ^:dje dygnet ftar vara ut-

^dd; åfven fä kokas och nyttjas Lycopodium

clavat eller tvättas kreaturen med f.pa, 1 allas

afta på dem, eller ock xvätMS de med Skmn-

lur mr den hos Skinn-beredare arhatles. Mot

Stvngflugan fårvara de dem dångenom, at de

med litet Siålfpåck ib-yka^dem ut.,t h.Ten, far^

deles Oxarne, men, da S]<ilfpack ej fas, med

Tiära, hvilket dock ej gaina vcrkftalles. bol-

Ikott. hålles fore i fynnerhet tråtf^i de Kor, fom

hifvas ute imellan Juhl och KynderNmslTan

j

Qvintolken • Iwta dera därför med agg, fot,

jjtt och furt brod, tilhoparorde. Gul-f uKan

fårekommes med >"5vin-galla. Blifver BoO^iipen

n-clUi!en, trades en falt Sill bakvand i dem,

fvanfen fldres upp, Sak inligg<s och med klut

fkbindes. Kan den ej lata fit vatten, g.tves

dera Bok-eller Ek-lake eller Lichen aphtofus. V il

Kon ci lopa, f"r hon Harelope. Fahulen aro

vål nos inrättade, men gödsleftaden gratves

merendels fom en grop med runda Gran - koc-

kar p"v bottnen, och fer mer ut fom lumpar,

dock hafva nSgre dem nog höga njen^alt , frm

lu^-ten och otSkte. Fä en enda Bondegard finner

män den bäde vara h6gt liggande^ och flenlagd,

h^arifrän federmera Rånnftenar ga at Akergar-

det Godftcn blandas ej fynnerhgen up med

något.
§, 1 8.
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%. 18. Fåren åro fa^ och de merendels låg*

landta Ängar låra ej mcdgifva n\got fårdelcs

hopp om denna afvels tilvåxt. De måfte do

bart af Iglar i Lefren^ Svulhiad i hufvudet och
fliabb. De flcotas med fä mycken kundfkap en

enfaldig Landtman fjclf kan åga^ ty Scheffeni

år dem obekant ., eller om någon fädan finnes i

naturen. Faren åro ofveralt Svenfka^ dt^ undan-

tagne 5 fom hora Werneby-godfet til , hvilkaåro

Ängelflvaj och ihx fa ar fedan tilkommitj al-

lena pa par Hållen i HaUtorp Socken finnas Bag*

f
ar af detta flaget, ehuruväi ifrån Werneby La-
ugård år tilfälle at fä flere^ antingen genom

byte eller for billig betalning, Svenfka Faren

klippas 2:ne gängorom ärety Lodjan vid Pingft**

tiden^ emedan den annars faller af vid midfom*
marn^ och vid Michaelis afta^es ullen, men de
Ängelfka klippas allenaft en gang, nämligen vid

Midfommaren» Vintertiden fä de Lof af Afp^
Bjork^^ Ahl, Vide, Pihl, Ek ochAflc, hvilket

åtes fä gärna, fom härdvals-ho^ vatten made de

dricka kalt ute, med de andre kreaturen. Far-

hus finnes lållan fårfkildt inråttadt ^ fä vida Faren
icke äro defs flere, uran blifva dfe afftångde i

Fåhufct. 1 ftället for faltflcke, kokas Kottlaka,

det afficumade fläs pä våggarnc, dar Fåren hy*

fas, underliundom gifvas dem brödbitar med
fonderftott fak j den ofriga Lakan forvaras at

Hilta Fifk med. I Halltorp Socken funnos til.

upBdande 10.98 Far, och i Woxtorp Socken
671, tilfamman 1770, men når 491 ^ hvar til

Bats-öch Inbyfes-mån famt Torpare äro ågarc,

därifrån afd rågas, kan pä hvarje helt hemman i

båda Soknarne räknas foga mer ån 11 flyeken,

T z hvil-
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hvilka for Aboerne faledes befinnas va^-a nog o*

tilräckclige. Getter brukas inga^ fcr deras o-

Mgn ttu^, men Icunde val halLiS5 om man of-

ver dem forordnadc tjånlig upfikt, i iynnerhet,

iom bår år fä mycken tilgång pä Laf - och
Trå-moffa (b).

S. ip. Håftarne åro merendels af medel»
mattig ftorlek , dock en anfenlig hop fma^ och
kan hånda man år manafi: om dem for åe Re-
ländes fkul, tom foljakteKgen nodfakas taga fle-

re Håftar, til fin dryga koftnad och Allmogens
ringa dåraf våntäde egen forman. Häftar ftaf-»

far man fig pénora egen afvel, eller frän Öland,

och de fom åro förmögnare , från Bleking eller

Skåne y Allmogen kunde dock <)tvifVelaktigt

fjelf til fit behof framdraga dem, hälft Häften,
likfom Boflcapen, ålfkar lidiåndta ftållen, därpå

ingen bri;ft år. Stogängar finnas hår nii for ti*

den inga, men for nägot mer ån 80 ar tilbakas

har Stögång varit, och da blifvit af odjuren

utodd. Håftarne födas om Vintrén, fom allmänt

bilokas : ibland hackelfen blandas Ärthalm (vr«

dare fe §. 17) 5 Vårtiden kon;ima de efter Bo-
ftapen i Beteshagarne oCh fift på Ängen. Deras

fjukdotnar och däruti brukelige läkemedel : mot
fliaf gifves pulfver in aftorekad och ftott Mård:
mot Lofs brukas HutTitner for dem, eller To-
bak, fom forr år fagt, eller ock Tobak, Hum-
mer och fet - ved tilhopa. Fiaget bota de i

Woxtorp med Fron af Sempertui (
Onopordott

acanth.^

(b) Skarpe och ikrina Moar , båra fimä och odugelig

ikog, famt Laf'Och Trå-mo0a; hvirii fkiille den

bättre kunna göras gagnelig, ån til Getters féda?
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Äcanth.) af hvilka de tagas, fom aga lika fårg

med Hållen, fom ftal botas. Fohl-ungarne tros

kunna befrias frän Råfven dårmed, arman bin-

der en liten klut eller päfle, med krut uti, un-
der halfen. Håftarnes antal i Halltorp Socken
år i8i, och i Voxtop Socken ri2, tilfammarrs

29^, fom gor nägot mer ån z:ne par på hvar-

jc Hemman , Torpares och fnhyfes-måns 6 par

inbcråknade.

§. 20^ Svinen (kotas merendels fam annor*

ftådes> de fa fkråde af Kal och Suråpplen til-

hopa-kokadtj ho-fmäl, fom blifver i Bafen eller

Foderhufen, famlas och risflas famt gifvesdem^
hvilket de åta fä garna fom hackclfe; I brift

af dcwm och annan foda, gifves dem af någre,

BokmoifTa väl fondcrhackad , Hxmt med varmt
vatten^ och Kli, i brill äf dränk, tilhoparordj

men år mycken fno, och man ej har tilgang pä
denna mofla, fkår man godt ho fint fonder,

hvarpa varm Dränk fils och dem gifves. Har
man tilfålle gifva dem den inre Bokbarken, fon-

derhackad och örodd for dem , åtes den med
lika begår fom fåd. Jag har ock fedt dem med
mycken begårelfe förnöja (Tg af gröna knoppen

på Björk, når de ofvcrkommit Björken kuU-
fald den tiden knoppen år gron, hvarfore odk
den torde förtjäna nt fimlas, torkas och vid be-

hof utgifvas j Ahlknoppeh åtes af dem både
grån och torr. Svinhufen byggas fårfTcildte och
nog ftore, med Skogens ätgpng v åro afdelte i

2 me rum f^^r äldre och yngre Svin. Mot ohy-
ra pa. dem kan Sqväckran val brukas, dä den
iågges t deras Bofsjor, men man haller fore^

T 3 . at
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at de ej tala lukten dåraf, utan fjukna och do»

7\nralet af ddle kreaturen år i HitUtorp Soc-
ken P45 och i Woxtorp zgo^ tilGimman 12.555

men när Inhyfes och Rätsmånncns frändragas,.

blifver^-fumman io49-

21, Odjuren halla fig n>åft pa flcognrne^.

dårfore ock underttundoni mafte hallas vallgang,

raen pa Landsbygden icke, dit de ej eller mår-
keligen komma^ utan viJa är, til ex. fom all-

månt mcnes, hvart f:te, lorde eller 2o:de, och
enar de dä tirårkas, är man arven dar nodfakad

gä valL De gora annars mycken Ocada i fkogs-

bygden: orfaken därtil år den, at vallgangen.

icke år ftåndig, ty fä fnart Bonden fer fig litet

fri for dem> uphores därmed, hvarpä Odiuren
ftraxt veta at infinna fig. Vårtiden ftryka de
gemeniigen ned ät fjon^ for faha vattnet fkuL

Man fager at ingen ting fårdeles vinnes med
aniläida Skallgängar eller Luder; Råfvarne åro

de enda man medhinner nägot mera ödelägga v

;^ä et enda ftålle i Halltorp Socken dödar man
ärligen til 20 ftycken, en del ft jutas. pä ätel och
en del fångas i grop. Tilforene har man fån-

gat dem i Räfgärd^ hvilken jag en annan gäng
lårdildt fkal be<T:rifva, om -K.. Academien fä

b; faller^ men> fedan upfinnaren bårtil med dö-

den afg''tt, har denne inrättning forfallit.. Råf-

fkinnet koftade x ä z DaL 8 ore S:mt ftycket,

alt fom det var ftort tiL Refynnerligt är det,

at Råfven iålhin Kker fånga fig pä Skogsbyg-
den, där x\0^ Gropar kunna vara inrättade,, reea

väl pä Landsbygden. Härutom brukas icke an-

nat Djurtungi Jagt är ej eller ^ til lycka for

Åker-

i
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Akcrflcotflen Cc} mycket brukeUg, churuvEl i-'

bland tilg-'ng år pi Gräffvin^ Mird^ Wesda,
Utter, Själ och Hare, h vilken til imfeniig myc-
kenhet finnes. Ut er^Mnnet gälde 7. 8 a 9 Dal.

oberedt^ Haren fäides til id a zo ore Silrver^

njynt (tycket,

§. zi. Af Fogcl fkjutes undcrftundom vid

ftranderne: Svärtan, tom fages värpa när En-
bufkcn ryker. Knipan, Alan och Skrakan> p:i

Landsbygden, Diifvan, Rapphonan och Orren^

pä Skogsbygden Tjädren. Alla de i Södra Pro-

vincierne bcfintelige Foglar tråfFa& ock hår : fa-

fom fållfynte bora nämnas Odenfvalan och Strix

ulula. Doitiherrcn kallas Vinterpjuk^ Botiaken
Ropjak och Ropjdtting af fitt roda broftj H >naa

af detta flaget begynner vårpa i flutet af i\pnl,

och i början af Majo har h >n utvårpt f agg^
hvilka åro ljusgröna med blekroda eller violet-

ta tläckar och punéter, lamt några mörkröda'

hår och dår^ deras längd år |: och tjocklek -/^

af en VQrk-titm, Gmit i anfccnde til honan nog
flora ^ Boet, det hon bygger i Björk trän, är

ganfka litet i proportionella at h )n knapt tyc-

kes kunna rymnia fig däruti. Om Gok -n l ä-

ges, när han ej ratt kan gila, utan at and a

gct I tter hell, at han är hes af torll , hviiket

ftal hända nar långvarig torka är, emedan Gö-
ken aldrig tros dricka annat an droppar af ovi-

ftarne pä träden fedan det rågnar Honan är
den Fogel nuin i allmänhet kaliar Gokntn och
confimderas ialedes med Jynx , hvilken pl X"^: ^
når icke äger Gokhonans läte, ehuru d-.t lam-

T 4 ina

(c) Beikn om Sv., Hem. och Jordeg, i. D. p. 7.
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ma likvift til compofitionen eller tackten tyc^
kes vara lika. Af tama Foghr hallas allena

Hons och Gäfs^ men hos Stands-perfonerne til-

lika Dufvor och Kalkoner. Honfens {liotfel,

åfven fom GåfTens, är vanlig a de fenare värdas

i fynnerhet vål^ och har man vintertiden får-

Ikildta hus for dem-, mm vet ej gifva dem an-

nat ån fäd och mafk ^ famt agnarmed miolpa:
fiind fa de lällan och da litet ibland vatten,

maile annars fjelfve foka fig fand, om tilfåtle

år^ Når fiakt^gåflen infattas^ fattas åfven de
yngre eller Lif-gäffen in med 5 och utvåljas hår-

til de lägbentäfte. I Halltorps Socken råk-

Bas vid pafs 170^ och i Woxtor|> iio ftyc*

i:en Gåls, fom knapt gor f Gäls pa Hem-^
manet.

$.25. Ibland Ormflåcktet faknas hår ingen af
Svånfka Ormar och Ödlor, och har jag åfveti

råkat den fållfynta och täcka Lacerta agilis Q.
(d). Ormflåcn hälla Bonderne fore vara Or-
marnes tilforordnade Läkare, och at, la fnart

n^^gon Orm blifvit fårad, fkal denne fkafFa bo-
temedel och hela honom.

§. Fifk berättas fordom hafva vankats me-
ra omnogt ån nti , hvilket ock kan flutas afjord-
rcfningen ofver Werneby och Wernenås ?r i68r,
dårurinnan Fifket då befkrifves^ for godt , och
at därunder hordt 14^ ftycken Ahlebroar, fom
rantat 10 Lifspund Åhl> men alla defla Broar

hat-

(d) Faun 284. Jaej hatbud^t til at vrpfodt denna^ men
fåfängt : det har jag dock foriuin^mit, at åm \ lin egen
frihet måft lefver af inleder ex ordiiie cokoptra-
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hafva doclc tid efter annan blifvit ode. Orfa-

ken til Fiftens minfllming denna tiden^ vidgar man
allenaft: vara brift pä GUDS välfignelfe, falt o-

kunnighet och vardsloshes likväl torde gjordt

fanfka .
mycket at. De hjelpa fig fäledes fram

armed huru de kunna, och hvad fom felar, år-

fåttes något når af Blekingsbonder, hvilka Hoft
och Var komma hit med Torfk och Sill, bå-

de faltad och ofakad, äfven ock fora de nägon
fårflv Ort (Id med-, de hafva laldt en val Sill

til 6 a 7 ore, J tunna faltad Torflc til 2 Dal.

x6 ore, och J dito faltad Sill til 3 Dal. S.-nit,

dock taga de häldre ^ a 4 ftåppor Säd for Sil-

len, äfven Ärter v Torfken frågar Bonden hår

fållan efter, utan lämnar den gärna Ständsper-

fonerne. Uppe i Aarne fas Gäddor, Mort,
^hl och Stenlakar. Nedre i aarne mot (jon,

fångas om våren Orten , fom forft kommer, med
Ryffjor, men utanför i Hafvet, med not. Se-
dan kommer Mörten, hvilken tages pa famma
fått 5 dårnåft GiriTen, fom allenafl gar til amyn-
ningarne, och tages rned not; Därefter Abboren,
fl fl infinner fig Löjan. Sjofifket börjas feder-

'. mera med alfvar, hvartil Grimgarri nyttjas och
da inlHlla fig Pankorne-, vidare i Midfommareii
Bad-Orten, och fä vid Bartholsmåfs - tid Gäd-
dor och Aborrar, ånda til Ifen lägger. Siken
fångas med Sillgarn, och detta fker nåftan en-

da ft om Holle^n , emedan folket vårtiden år

fyfl^elfatt med A-fifket. Når det händer, at man
århäller myckenhet Sill, träffar man merendels
någon Makrill. Sillen fom hår fångas, fäljes

til 8 ore valen, om Höften tages dock häldre

I Skäppa korn. for 4 valar Sill ^ då fvårt är

T $ om



25>o 1767^ Od. Nov. Dec.
•?

om fåd. Vintertiden brukas is-not, d!i far maft
Gäddor, Abborar och ibland en ftor omnoghet
Ort, Siken fis ganflca fållan, och når man »ta-

ger därefter, Her det vid AUhelgona-tiden med
fit eget Ga^n^ Ljuflrande eller fiflcens tagande
vid lys-eld, brukas i tinom tid. När for (ta Fi-

fken, iom Tis, år /pycket bloJfiill, tfor man fig

fedan hafva g^dt hopp om ymnoghct. Fifk-^

garnen färgas med Ahlbark.

zf, Infeclerna, fom hår fiiinas^ fkulle

blifva for vidlyftigt at uprfikaa. Myran och
•Vågglufen åro de allmännalte, och den förra

-näilan til llorre rnångd, ån j^ig fedt pa andra or-

ter i Riket, gor mycken fkada dar den tagit

fit tilhall vid Hiifen, hålft de iipåra bade vågr

gar och tak ; Kalkvatten |r förfSk t til deras

utcdande, dock utan verkan, de fågas annars

{kola fordrifvas, om man hjelper at famla och
fora pa ftacken, hvilket Myran ej fkal tala; det

bålta fatt at utrota dem, vore, dårell^Myr-
ftackarne pa tjänligt fått (c) användes tU Åkerns
gödande 5 dä hade man ]u en dubbel forman där-

af. Vägglufen bjuder man til förgöra med Sill-

mjolke eller fäd -a^ Stens-årten
( Polypodium ),

hvilketdera fom bäffc tager lag annars fingas

de fäkraft medelft brådtjolor rn':d tätt barrade

fma häl pä, hvilka läggas imellan inre Säng-

ftoeken och våggen, fanu oiu afrnarne vifite-

ras, dä de om dagen i hälen inkrupne och for-

fam-

(e) K.(^nf];l. Acad.Handl Vol, 2. p. 477. och 22. p. 232,
Botes Sv. Landthushalln. Cap.21. §.i i . och 22. §.f ,

Jeriså Sockens Beikr. p. j'4, RoSENST. Tankar om
Skogens SkåtC p. 7.

•
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famlade Väg^lols låtteligen kunna förgöras, Styn-

get år et fa mycket ledfammarc Inicö:^ fom
Dragarne under Sommarkorilen ddraf i a enviffc

oroas, at en del ej kuruia hälfas, nar de alle-

naft pa långr hlill blifva dem varfc. Sedan Styn-

gets Puppa utfallit , torkas den Aimnia fä ftarkt

af folvårman , at den blifver hard, fom härda-

jfle bcn> håraf kan man liafva fä tjänlig Jagt-
pipa man vil onflca fig, ty den gifver.et ilarkt

och gällande ljud. Aphides Brai?k:x gora Hor
fkada på Ärterne, dem de ibland til det målla

ofv^ertacka^ Kreaturen äta ej eller gärna denna

Arthalm, dock hjelpes detta något därmed > at

halmen val troikas^ hvarigenom den någorlunda

kan blifva renad. Sådes-mafkarne år man me-
rendels fri f(3re, och^ hvad Brådd-mafken be-

träffar, iåges den i fynnerhet hälla fig dar fan-

dig jordmän år, famt på de vid Sjökanten be-

lågne Åkrar :: man vet ej n"got botemedel har^

emot, Phalena viridana förtärde år ij6z^ bla-

den på Ekarne fä totalt vid Midfommars tiden ^

at Tråden tyktcs mera utmärka vinter ån fom-
mar, emedan de ftodo aldeles kala och bare från

lof^ var nägot enda lofofrigt, tacktes det feder-

mera med looorde tals at denna Phaleeh, h vil-

ka mot flutet af Junii hade framkommit: fka-

kadc man dä på någon gren, flogo de ned fom
en Bifvårm. Den 15 Maji kom väl et ilarkt

flagrågn , med blixt och dunder midt pä dagen,

juft fom Mafbarne bad hollo på at fpmna, famt
klifva upp och neder pä fina Tråder^ och den

50 i famma m^nad et ftort fiioglopp> utan at

deflTe maflcar däraf togo den ringafte knapp.

By.
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Bi-hushallnmgen har på några ar vackert
tiltagit, ty man räknar nu i Halltorp Socken

2f, och i Woxtorp Socken lo ftycken Bi-

flockar. Dar de nåra åro belågne tilfiopa, o-

roa de ofta hvarandra^ At flcatta Bien mycket,
år fkadeligt for deras förökande j en enda Bi-

llock pa et ftåile i Halltorp Socken torde fä-

dant bevila, fom pa if ar ej fvårmat forr ån

förenämnde året. Af fållfynta Infefter fom jag

bår funnit, år: Ichneumon perfvaforius, Mufca
aibifrons, Nepa Linearis och Sirex juveneus.

§, Blomfter felas icke, de dar både

til nöje och nytta kunde tjäna. Utom' dcm^
hvilka förut 7. if . och 16. ) blifvit omnämn-
de, träffiu* nian r:o brukelige pd Apothequek^ Mor-
fus diab. Acacia noftr. Acorus paU Equifetum,

Rofii fyiv. Sorbus aucup. Caryophyllata, Ace-

tofella, Chelidonium Maj. & Min. Scrophu-

laria, Cyanus , Artemifia, Abfinthium vulg,

GentumiHodia, Adianthus rub. Polypodium, hvil-

kens blad och rötter kokade med dricka brukas

i brollfjuka, Fragraria, Mufcus clav. (herba)

kokas och lågge$ pa hufvudet mot hufvudvark;

Vcrbafcum ,
Saxifraga alba 6c rub. Linaria,

Gnaphälium, Virga Aurea, Millefolium ^ Ra-
nunculus alb. Cardiaca. Fa botemedel brukar

Allmogen mot fina fjukdom.ar, och de foka fållan

hjelp, emedan de hallä fore, at den fom dor,

har dä lefvat fin råtta tid. For Frofilin taga

^e in Gå4d-fvalg. . Mot Ältan bruka de antin-

gen et par ftenar (f), hvillca finnas pä et ftåi-

le

(f) DefTe har jag cj kommit at fc, men, pä bcrättelfe,

tyckas de vara Calculi Humani in vefica urinana

,

Waller. Min. p. 4ZI.
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le 1 Halltorp, och lånas bart anda til flerc Sok-

nar , at baras af den fjuke i 9 dygn. Dc bru-

ka och mot denne fjukdom Camphert, (om fkal

köpas i ny, oni den fjuke fatt fjukdommen i

ny, och fä tvårt om. Mot Vattufoten nyttjas

enVattufcrk, torkad med här och alt, til pulf-

yer ftckt och intagen. Mot Halsfjukan, hvil-

ken ryckte få mänga utur verlden ar ij6i^ har

ingen tin^ til nyttjande varit bekant. Fmk'^

fvamp^n (Lycoderdon bovifta), fåges vara for-

tråffelig i biodftilhxnde. 2:do Tärgcgräs brukeli^

ge-, Hypericum perforatum^ hår kallad GqI-cW
ler Renfetna^ med h vilkens biad ach blommor
Yllet färgas Gult^ Brunlkår äfvenfä, och bhf-

ver Brandgult^ Bj ork 16f brukas dock allmånnaft:

de Lof hvilka tagas vartiden, fkola ej Vara fä

goda, fom de, hvilka fimlas mot höften: af de
förra blifvxr yllet (vagare, och ftoter nägot pä
grönt ^ men af de fenare rått gult. Flere hem-
växter nyttjas cj af dem, utan måft rod o<^:h

brun Brefilja , och dårtil litet Spanncgrona ihop-

blandade, famt Indigo^ lata for ofrigt färga hos

Färgare, och Ständsperfoner fånda fina våfna-'

der til Stockholm^ när de vilja hafva dem väl

Brgade. jitio Iräåy utom de i §. if* upråk*
nade, tillågges Salix cap. Afl:en^ fom vid går-

darne är planterad I Oxlen finnes til nog myc-
kenhet, hvaroni fages, at då den mycket blom-
mar, ftai Boken det aret gifva väl Ollon.

§.. 27. Bergarter äro här ännu inga fundne,
och finnes ej en gång något märkeligt Grå-
barg, utom et htct på Werneby-fkogcn > fa

(kai ock et vara beläget vid Sokne-grånfen imei-



25)4 ^7^7- Od. Nov. Dec.

lan Kittelhult och Winterbo, kalladt Karnabårg,
däruti ingångar, rum och andra hrilor ftola fin-

nas. Kuliär och andre hogder åro häremot all*

månne 5 af hvilka en finnesvid Namnerum, nå-

ftan midt uti båda Soknarne, den dar år fä hog,

at dä man ftigcr up på taket af den där itåen-

de Båtsmans-ltufvan, kan man fe hela Öland,
och dårutät Öllerfjon, fimt Halltorp ^ Wox-
torp^ Ahreby och Hageby kyrkor > alla delTe

hogder äro anda nåiran omårkefge , emedan de

Itiga äh hogrc och ho^re fi*an Sj':kanten upSt

landet, och vil fäledes fynas, fim Skogsbygden
(kulle ligga gan {ka högt ofver vatten - horison-

ten.

§. 2.8. Sjöar finnas hår inga, utom ftora

Ofterfjons angrånfmde, däremot äro 5:ne ftyc-

ken Åar: En- är Hageby-äen, fom gor Norra
granfen for Woxtorp.^ har fin uprinnelfe utur

Nasfjon, och en annan iiten fjo vid gränfen i*

mellan Kronobårgs och Calmare HoMingedo*
meny funt flyter federmera igenom Madefjo

(g) och Mortorp Soknar, tils den vidare, fmi
Chartan viHir ,

ändtcligen rinner uti Hafvet vid

Lofvers Alunbruk. En är /Namnerums åeii

(ena armen af Prålllycke^aen), hvilken rinner

i Hafvet vid Wårnenas.^ och en är Glasholms*

äen (andra armen af Pr:iftlycke4en ) , delar fig

mot födra gränfen af Halltorp Soken, gar åter

ihop, och utgör Glasholmen, h varpå Hemma*
nen af fimma namn åro belägne, lamt loper

fift: vid Kroka i Soderåkra Soken uti Hafvet >

men Pråfllycke-åen, hvarutur defie belkrifne

ar-

Cg) ^ohii. Acad. Handl. Vofr 8. p: t
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armar utflyta , har fit forfta urfpriing utur en

Ktcn firi, vid namn Bråndemala och Backebo i

WifTefjävda Sokcn i detta Hofdingedome, gar

fedun 'genom ätfliiilige^ bjoar i Ahrcby Soken,

©ch ktvtn dar med en arm ur Wånfjon, fam-

manbinder Hageby-J'en vid Runtorp i Mortorp
Soken. Bottnarne i d< He "ar, bclla antingen

af Saiid ciier Lera : Sanden torde dock vara

en i lenare tider tiikommen främling. Åarna
drifva i Halltorps foken, utom Werncnås Sa-

pebruk, 6. Itvcken Sagqvarnar, l:ac Mjöl-

kvarnar med iinderirails- hjul> och 17 Sqvak-
qvarnarj rf Rackar drifves en Sqva!t-qvarn i

Halltorp^ och en i Woxtorp. Sägqvarnarnc

åro aUa en-bladige^ Braderne transporteras måft

til CarLskrona^ pnfet däraf var vid Wernenås
hamn : får en tolft medelmåttigt goda Furu-
bräder, 2 dal. och for Gran dito i dal. 8 ore Srmt^-

En tolft i o alnars tvallagit timber, 1 1 daL Saxade
Grantimbcr af lika längd, lö dal. hvaraf tväflja-»

git lalian brukas, emedan det gärna fpricker.

Aarne åro nu fä igenvuxne (§. if. at de på
alt for mänga ftållen, knapt äro ct fteg breda,

och i Ängarne knapt fynligc, hvarigenom hän-

der, at de dårvid beHgne ilora Ängar, Hoft^

pch Var aldeles åro ofverfvemmadc och dåraf

blrtftåmde: hvartil kommer, at updämningar^

ne vid Qyarnarne, och den myckna i åarne

liggande Sagfpanen åfven gora fit til. Det be-'

råttas, at fordom Gohlar funnits, hvilka haft

7 a 8 alnars djup, fom nu mcdeift Sagfpanen

ej ga til f aln *. For år tilbaka har man med
Lic-ftumpar pa flänger ficurit up aarne hår och
där, hvarigenom vattnet* tatt aflopp, och Ä11-

* gar-
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garne ganffea mycken förbättring, men fcdcf*

mera hafva åarne äter vallats igen, och Ängar-»

ne förvärrats : om fåledes å nyo en början och
\ fortgång fkedde med dylik liplkårning, och

med Sågfpänén icke vårdslofades, torde altfam-

mans åter vara hulpit. Brunnarne åro pa män*
ga ftållen mycket djupa, til lo a 30 fot, och
äga merendels godt vatten. Sjoftranden år grund,

famt har mänga och rtora Sandrefj. Sj6bottei]i

är ilenig pä fina ftållen, Öarne hafva alla et

litvalt bete, en del åro bevuxne måft med lof-*

trån, och en del ickej vid ftranden fcr manat
Blomfter: Samolus Valerandi, Glaux mar. Tri-^

glochin mai it. , och Plantago marit. Hamnar
åro inga for ftorre Fartyg , mer än en enda vid

Wernenäs, dåruti Fartyg af f fots djuplek kun^
m inkorama.

§. 29. Väderleken har jag väl noga an*

märkt, men aldenftund fä karta obfervationer

ej färdeles gagna, har jag bordt lemnademutej
det bor dock nämnas, at jag jåmfordt dem med
framledne Leétoren Wykstroms i Calmar hällne

Meteorol. Dagbok, och därvid funnit i alt gan-

fka myckep fkillnad, ehuru orternas afftänd år

fä litet. Ar I7f4 har Vintren varit fträng vid

arets början, mycken fno och ftark Vårflod, i

fommarmänaderne ftark värma, famt höften vät

och befvärlig bäde for bärgning och fäning.

17 f6 års början lika, i Sommarmänaderne den

ftarkafte hetta med äfkedunder. Höften behage-

lig med fä froftnätter, vintren laglig, i/fP*
vintren längfam med ftark froft. Sommaren het

med äfkedunder 5 Bärgning och fäniiig befvår-

lig
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lig, for våta flcul, hoftcii blid, men li^ii^tig.

1760 i begynnelfen ar året rågii och blaft, ho-

h-^xx mycket våt, viatrcn Mlig (K^^^ Froftn?t*

ter (kåda fållan (åden-, men dårcipoj: for-flvåmn^-^s

ofta Ek -och Bok-Ollonen helt och hållit dl -

af., Tecken til påföljande väderlek^ hafva de

hår i Soknarnc icke några befynnerliga.
'

§,50. Wernenås g0dret, af tåckafte belägenhet,

Ir det endaftc Sates-gods , fom i Halltoi p iinnes,

béftår af Frålfe- Säteriet Werncrås^Werneby La?,

dugärd, famt fleré underliggande Når-och Stro-

hemman. Detta Göds har varit et urgammalt
Herrfkaps-fåte (i' 5 här i fcnare tider tilhordt

pXENSTJERNE-Famihen, och innehafves

hu af cn Des Anförvant , Fru Grefvinnaii

SÖOP. Så val Ladugården; fom Säterier, brukas

tmder Bctjenters upfigtj^och de ofrige hårundei;

horande Hemman, af Aboer, efter omllåndig-

heterne, och fe foljakteligen ut Cåfom flereftä-

de$, dar ingen befittnings-rått ftått at få. Ige«

^om dé brukelige dagsverken händer åfven, at

^] allenaft de efterlatne ånnu mer fprfumma fin

ratta tid til Jordens ans, utan hafva oc,k åtfkil*

fige åndré Hemman^ fom med deras^ ligga i

(kifcelag , håraf haft diyg känning vid Aker-och
Äiigs^llvOtfél , hvartil kommer, at , då denna for-

fommas, måfte (kogen årfåtta det lediga rum-'

met i Spanmåls-bingen.

(h) Herr Kyrkoherdens anliot. 1 Kyrko-tabellerne.

(i) Eller Jarla-god^, crnedan det redan A. C. oco.
varit bebodt af M6re-Jarlen RAGVALD
STEHSSON , 'Och federmera A. C. looo. af
Kon. «LOF Skf>t-Kon. Svåger SVEN HAKANS-
SON Jarl , Sc v. Dalins Sv R. Hilt. L D. C.
18. feqv, LoccRNU Hift* r«r. Svcc. L. 2. p. 46.
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§. 31. Werncnås Såpc-bi^iik och Öljcflhgé-

ti åro de endafte Bruks-inråttningar, fom n^^

finnas/ Har århallic Privilegier fér fl: årp i6<^
och 1Ö78, Sap-bfuket nyttjar 8 Kar, och\tif^

<^erkar vid pafs ifo r]årdin^ar fäpa I hvart kok

:

iz kokningar kunna om are^t rhedhinnas'^ Til
hvarje kokning fkal atga 8 Amar Olja , 40 Lis-

pimd Talg, och foo"^ Lispund Patanca; ;Pat-

afkan tilverkas endels af fkogen på Frålfets ågor,

på det fått, at Bonden bränner til halfnad , 'och

cndcls kopcs den fran Halltorps Skogsbygd j

men Oljan öch Talgen kopes .fi-an ' Peters-

burg, fä mycket, fom ej kan fäs eller tilverkas

hemrna, famt Hampfroet fran Konigsberg. Öeiit

Hamp-olja, f^m vid Bruket förfärdigas, blifvef

mycket bättre^ men denne tilverkning forflär

mer ån til halfva bchofvet^ briften horrorcr 1
fynnerhet af otilråckelighet pa vattnet, at drif-

va Pråfsverket hela året igenom. Lin-olja prås-

fiis, af hemvuxit fro, hvilket kopes a 6 Daler
S;mt Tunnan, och hvarefter oljan Brfäldes tit

2 DaL kannan j aflätes i orten och tilverkas vid

pafs 5 a 400 kannor årligen. Stampkakornc
gäide 3 DaL hundradet.

Saltpetcr-fjuderien drifvas hår i Soknarne

med fordels Joijdcn nyttias, hvart f:te eller /rde

år, alt fom den pä fina itållen år god til.

§. 3^. Manfolkets flogder,, åro de famme,
fom hos de ofrJge af Rikets Allmoge ^ hos Qyin-
folket, at förbigå de andre och allmånne go-

romäien, fom dem tilkomma j beftå de uti ; at

val fpinna och våfva, hvilket nu for tiden fkal

hafva 'hunnit lårigi-e. an någonfiii tilforene. Vad-
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mal våfves få vackert, atdet, eft^r befkcdclig

fårgning och pråfsning, gar up til anfecndc och
godhet mot kläde, fom år vårdt flera dalcr al-

nen: tilvcrkningen håraf fteg, år 1761, i Hall-

torp tit 700, och i Woxtorp til 4fo alnar. De

24 ore S;mt alnen 5 och Blårandiga til Förklä-

den, famt Blångarns - våf, här kallad Noppvdff

och gällde ti a 14 ore alnen j i ofrigt Dräller,

randiga och flata Tyger, famt vackra Täcken
af ätiKillige färgor och oråkneli^c fasoner, til

hvilka de måft bruka kreaturs har , fom kopes

af Skinn-beredare, med ganflca litet ull ibland j

deffc fåldes til f a (S DaU S:mt ftycket. Hår-
Utom vid läglighct, forfmå de ej at årja, harf-

va, fkåra och trofka. Hushållningen innom hu-
fet år ej 6fvcrfl6dig-, deras vanliga foda beftår

i kåhi , årter ,
välling , , grot ,

mjölk , dricka

,

kott, flåfk, fiflc, oftioch fmor, famt brod me-
rendels af rena Rågen ^ når omftåndighe^terne åro

fådanc> hålier.man ock til godo Enebårs-dric-

Jca. Irhellan Vallborgs-och Miehelsmåflan famt
öm Yintren, dä ottor göras, fpiies f gångor om
dagen, nämligen fru\oft, dagvård, middag, at-

tonvard och nattvard^ men annars allenaft 4 gån-
goi^. Söknarncs Fattige njuta ingen fårfkildt

omvårdnad, utanbefoka de åfven andra Soknar,
Hkafom äeCe Soknar befokas af andre Soknars
fattige; For flere år tilbaka har likvifst vid Wer-
nenås varit et Hofpital, fom fes af den ftat,

hvilken framledne General-Majoren Grefve A-
XEfc OxENSTjÉJiNA, år 1730, mcd egen hand
fift upfatt och gifvit» men huru den fcdermcra

kommit « uphora^ vet man icke. Folkets han-^

vackra Lårfter , fom fåldes til

U X del
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del 1 delTe SolcHcif , ^ft
#ögen -ktiil^ia århaH'.^^^ och redan upiiknade
åro^ tiUik i incd at d'l och dä tx hus iiptJmras^

at forns til Carlskronn, rnen i fynnerhct til Ö^r

latid> fä at fodra Mötet dåtllådi-s näthn helt

och hållit ined ved och husbyggnad af dcfie

Soknaf undérhålles; defsutom fa Olannu)gari;e

litet Vaf^ Humle &c/alt merendels mot Korn (k))

Far, Ull^ Skinn dier Hälhr. Til .Ståderiié

Calmai^ch Carlskrona^ falja dé litet Spänne-
mal, Arter, Hvete, Lin, Boncap. Af Klark-^

nåder biviftaS allenaft Calmar och Gärdsrydsi

bada l-iä frän til lika aflågenhet. Af detta,; la.

yål fom af hvad förut år torntak, kan n^got na"

flutas til Folkets bchof, nch hvad til detis .ut-

gifter användes, ehuru ej något vifst p^ Hcn^-
rnanet kan utfätta^v men utgifterue, i iynne het

de allmänna ^ "torde i det narmaflc under f-ijan-

de vara inbegripne, och på et hcit Hemman
beräknas, nämligen:

Dc vanh^e Krono-utfiyldcr til Dal lo. f orc

Doftor Med. och Herredags p:gar(l; — if.
*

Brandftods-penningar - • 27.

S ilpeter-Sk juts-penningar - . ^ 12.

B^lrsmannens lon och Lega - • 16 . 14»

jCron ^npnden, fom m? fl: »>ctalas ire.l

^ pcruiingar, Itminftone - - 10. —
•Q\^icfctionde - • ^ ' z.

(k) Detta flilkf icke emot hvnd om béMllnhiren af
derxa fäde år fn^t, eiTiedan'Alhnogen gor eti Ihla*

vara ån^en af det Hilti tilbytes.

(1) Et år%t -bdopp 4f to,^' fo ^^dje är ur*
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L§n fo^r Ä:ne fulkiixnc Draggar - 8k
l:nc Pige-ioncr dito (m) - - fp. 8.

SumcDa Dal S:mc z i ( . 2 r oiv

, , Hårtil kominer ock Folkets Behof af Ha 1-

del&m^i>J^^-varoi% fäfom falt, ftH^. litet SlclRng

Ojffh, kläde, med n"got mera fmltt. Detta vi-

^in* altfa deras utgirtcr, och ånfkont inkom ftea

C! rpecifice kan utlaitas, finner man dock, at

de komma tit med fin räknings häliV Allmogca
pa (it fått, merendels år formogen. Formogen-
heten beftar i Silfver, Koppar o b Tenn* De
niåll Brmogne eller rike, förhålla li^ tH dc

niindfe, fom 7 til 48^ och dc fo^mn^nc i Skogs-.

b'y[4,den cil dem pä Landsbygden^ 1 >nv p til f.

(m) Dl aivj;c- lönen bcftär uti penntngar :lo I>al. Ståd-

fjl ^ Dal i:neB!aug->rns ochen Lärfts Snj m,4 par

(k >r. I par vJl^l^.uiTip »r , \ par ditj at vioDindas nt»

fädc I (kapp.t, mcreadels Kora, pä bå(ta iord , om
ja^ n -»gLi pan)HV^»<^i mig Pigc loi en: penn*n2:ar la^

D tl llä:i«el. Linne yg;^'cb Skor, lika med D ången,'

i ma J^cr U iU och en kanna Linfrö • fanin^.

BEaÄTTEL^E och RON,
Qm Jvp-nf^e. mårkvårdtga HånStlfér vid

forlofsmngar ^ hvatvid Modtrmun-
mn- vartt ihopvåxty

'Upfitr a!:

HERMAN SCHUTZER.
Kongl. Archi-ucr.

ongl. Academicn lårcr gunftigaft tillåta mig,
- {ii ,! U 3

,' at
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at fafom en liten forbéredeirc fa vidröra^ ot%
i ftoi Ila karthet nämna om Indelningen af For-
lofsniiigar^ fom val ej harcr.til fjelfva Rönet;
men kan åndcK:k hafva fin nytta ^ j anfeende til

bättre Indelning ^ ån den allniänna och vedertag^

na, fom långre fram i en Note ftal omtalasi

Den allmånnafte Indelningen af Forlofsningar år:

1 Naturlrga och Onaturliga.

De Naturliga indelas ^ i långfamma och fmår^
iefulla^ i fvdrä och härda y famt g^nfia lätta For^
lofsningar^ ty cn forlofsning kan v^xå Idngfamf

men ändock hvarken fmärtefuU eller fvär* :An«

dre dkremot Iro Smdrtefulla^ men icke langfam*
n)a: och ånmi andre äro härda ^ fvära och t\\^

frndrtefammay men icke längfamma : ^ter ^n-
dre åro längfamma ^ fmärtefulla och y^/fr^ tillika»

De 0;/^///r//^^ Foriofsningar åro, dar an-

tingen barnet befinner fig i et Lage, at det i

fådant^ igenom värkarnas tilhjäip, icke kan fram-

födas (a) 5 Eller ock^ når barnet val finner fig

i et fädant Lage och ftlllning, at det andteli^

gen medelft värkars, händers och tillika Inftru-

Jnenters tilhjålp kan bringas lefvande til verl-

den, men lop^ef ändock ofta fara, at under for^!^

lofsningen do (b) > Eller ock, når den fSdandé^ af

(a) Til ex. D5' kmet får ft fratnvifer ryggen , bråftet,

nacken, hallen, buken, &c. med et ord: all fädsni

ftällning-^ dår vändning fordfas, det år^ at foka bar*

nets fötter, och dem foifk uttaga.

(b) Til ex. Dä barnets feufyud ilär, hvad Franfofeme
kalla, Enilave\ och värkarna borja nägot mh}^
fig, kan Smellies och %x\ån%fQrceps myfV^t
biöiaga til en lyckelig och (kyndiäm F6rIofsniii|y^
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liéTeligeu tilffiyndä hanne dodcn, om man icke

häftigt hjålpéf och ftiljcr barnet fran hinne (c) >

EUér öck T.år Moder och Barnet åro. i en ögon-
IRpiflg lifefara, da barbét ej på n%ot; uF nyfs-'

mpiåc^j^ kan utfkäflfas 'ocfi b|rtta^ar (d):

lofsningar , finnas Ii kvåi JLifmpdr^i^l^^l^ vara

i^ fit naturlig%* tilftaad, fo,m. den bor vara. Men
'^^crixii Kvarom

,
Imii^t nyftal bfjfVaV viker ifrä

QG^i[orXr6t^ och tycket utgöra et

^nnat^^^ af dé fogande Exertpicn biifver at

U 4 Men

€ller rår ende! af barnets l^pfvn^ (lär cn^ot Symphlfis

!v a\ ajif]^ ^^bis, hjälper ofta HK RooNHOus£;Hi^.l^^^
ment dier Späda, dä deu forl^gtigt Wukas, til en

(d^iT/cx- Når eftcrb6rden flcildt fig.^ . til en aafenlig

. »dbel, frän Lifimdj^ili^ !eJ:lerefterb6rdeii fitter eiier fä»

^nw -i öat^ lig.för modein^ynningön^ hvaraf en hafng bl d-
V • fl ymiiig/ under förlofsning^^ fig ii>ftai|a kan, iz

^ iframtibärnet' medelft^ånd^^^ fkyndlamt utfages

,

4ö IVJor och Barnet L kaiedes, nir^den väncjande,

: uudei: värkar, fdr: häftiga > Gonvul^pn^r^ kan hon
i / r fåtta Hfvet til , öm ej våiidBiug fkcr, pch h^riiet ut-

•iio ta^e^i. ' Samn:a ode åro de undetkafta^lev
,

d^r irsftra*

^'jw 'Sncmer til barnets nttag^nde, aiitingcaheit och hailet,

--r ' eller flyckevis, fordras. &c, &c, "'I

(d) Mrmed forftås; då bäckenet fpelviN)ir få befkaf-
' Tadt, at barnet medeUt vårkar

,
handalag och liiflra-

I
mcnter^ h varken* kan utfkaffas, eller Accouchfeurens
ha^^d ej ksrn i^ifår^s ; do Mor och barnet, om^cj O*

' pferatky Cé^farea företages, o. f. v.

(e) Kbngl . Academ . torde niig tillåta
,

. at hår i enfal-

dighét yppa mina taiikar, om föriofsning^^rS''' båttre

Inddnitigf , och lämnar til hvar öpartiik kånRare af



itilz; 'Öd. Név. l^ec

^ Men tul ät icke undérlcafla mig; riagn onpi
iJiga och minåre anftåndiga Critiquer, bvilka
ingen ting mindre an gagna det ;aHmånnaL fl
forblifecr Jag vicl den

^
en ^glng antagne inäelniiir

gen ^ ocH inrider allenirft til^erktcHcn om a^ri-

net, fåfom ock om fåctet. Huru de vandande

^

fil vSl fom barnen
, genorri jdeii tiögilas- btftånd,

blifvit h'ul|Vne och räddade.

For några ai? ftdan^ blef jag kallad til cn
> J^abriqueurs Fru "N . N . fofli den tiden var af

Ijt miintcrt och ftarkt Temperament. Hon ha-

de i tvä dagifr och nåttér v^irit befvårad med

fdrlofsningar, $t daröfver döma*, Monne ej vore
båttrc^^ at indela forlf gcricrat*ter alla Férlofsnmgar^
i dem (öm aoKa i^äirjft\ och dem, fom artgä

'

Jlö delc^hcf tWti parter genit^lej ? De f6rra rcfpeäu
Inf^ntij ^ kunna äter indelas i Naturliga Och Ofta^

iurli^at,' hwäiå dårander af hVÄt^t flag begrlpes^ til

en dé! förut / och i n-^tern* tiiråcfeeligen fotkht^du
y Dcvi fbmrc äter, refoettu^riiÄ^a^/Zo-/^^»;^^ kun-

na ockfä' indelas ; r dcmy fom angå de ntjukare^

fåfom lifmod-'en och de näWiggande delar, och dem
fom angå de ha^ dåre delar/^ Under det flrjia^ för-

ftås alla dé hinder och ttlfallJghcter , fom vid for-

lofsningar fig i de mjukäre delar infinna kunna, det

vare (ig a <^6nftriäo fphfnélere, ab oWiquitate ori-

ficii uteriv ah atrefia., inflammatione, fideratione,

abtceflu, Uiccre. Cicatrice, Tnmoré Gyfticö, Sar-*

o mate, Verruca, Scr >phulo, Sdrrho, protapfi^ U-
ter? ve! VngWae, &c hv-lfc:^ görg ftundom en for-

lojvang fv^r, llundonv omöjelig. Under df^t an-

d»a, åro alla de tilfaUighe^er, fom kunna vid en
fokiofsning yppa pä de Faftare delar, fäfom på
^Ifa deben, fom utgö a IjelrVa pelvis eller båcknet,

hvilka äfvenvål kanna goia en förlofsning fväh ja»

ft indom omojelig, ut(u»m den Csefariik^ Opera*
tionea*
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Hé håftigaftc bariivårkar. A flcdnc Barnmorffeati

Bis^RNER , en eljell nog fkickelig och bebjårtad

Huftru, fptn flu!le färlofTa denna Frun, markte
•ömfider, at moder-munnen var hcpvuxeny äftuit-

dade d^rfor0 hjälp och biftänd af nägon Ac*
CQUcheur.

Efter et litet famtal med hanne ^ och utan

,tt hon det ringafte communicerade mig Fruns
^tilftand, undeifokte jag Patienten y och fann>,

ibm gemenligen
^
plägar vara hos dem , fom fnarc

^Ovola fSda, lik en (lind och utfpånd blafa, hvil-

'ken , da varken uphorde, gaf efter , när jag tryk-

te pä den; men återkom och vardt ftind dl

Jvårken kom. Jag var åfven icke i ftand, at

Igenfinna fjelfva Moder-mynningen-, ehuru jag

'mig därofu bemödade 5 jag kunde med fingret

iomma " rundt omkring , hårts och tvårts fore

jienna fornienta bläfa, lamt tyckte, falrm akid

'fter, ftota enpiot flutet af moder-halfeh, eller dét

ftället, hvaråft moder*flidan tager fin början:

omfider fann jäg et litet veck eller en fall, vid

underlla och bakdelen åt tarmfidan , pa den ut-

fpånda deleri, ftort fom et bjugg-korn> det 6f-

riga dåraf var glatt, mjukt, jämnt och flått.

Detta gaf mig ftraxt uplyfta ögon, ach jag

fann verkeligen cn ihopvuxen Modcr-ntiin, fa-

fom Barnmorflcan i tyfthet förut Kade funnit.

Sedan jag hade berättat Barnmorfkan om Fruns
tiUlånd, frågade jag hanne, hvad nu vore til

görandes? Hon fvärade^ fig ej fe annan hjålp,

an Caefarifka Operatiöncn. Men emedan året

Förut, mig eh dylik Cafus rar under händer
kommen, hade jag c] fvartj^ at defs rad forka-

U f fta^
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och företog -nu, fom férra gängen, handala-
^gcn pä foljancle ptf. " "3

Jag förde mkt med olja bennikna b6g&
pek^finger in i moder-flidan.y och til det liålie,

hvaråft det ganfka lilla vecket var ; fattade méä
vånllra handen en fonde å femme eller Fruntinf-
mers Catheter, och förde hanne ut med det

^4iioder-flidan hållne fingret up til det lilla vec-
ket i pä denna punkt halts In (I rinnen te t ganfka
ftadigt, dock fä, at dcfs fpets vette tvgot rnecft

St Os Coxygis, pä det dels hlafan ej (kulle dår-

^^if briftas dels ock barnets hiifvud / i flill det

^trw.e rått yåndt,^ ej Ckadas, Nfär Inftruménteis

j4nda eller fpets pafferat och fonderflitit de'hop^-

nvuxna kott-trädar af moder* mynhingjen, inidfr

varande vårk^ tryckte, jag ef Cathetern langi^

Uip. .
Af det ringa motftänd nu mera f5rrpord(?.<,

. famt ,af några .bloUsdroppar, fom pä Catheterns

rnc;derfl;a del ville fiig,, kuiide jag fluta, at Ca-
^thetcrns fpets paiTcrat mpder-mynningen ; \

jag

*:^ttade då den tifj a; ^ Hnier inllcutna Ca-the-

ftcrn med högra han^eo:^ trycl^te dai helt vaf-

.jamt.nu up^ nu Jicd nu runde' omkring^ fa

Jang^, cildeij pekfi;i)gr^t,infpra?'l^undé^

fkedde alt detta meda,n värkarna uphorde* Ef-

.|:er några yårkäry kunde jag fedan infora tvån-
' he mma Éngrar \ och innom tre timar var op-

^l^ingen af en dublTer Carolms ftprlek. Jag be-

'flot ^då,rfpre, mc,dan barnets vattu-biära oégynte

at tränga fig in i moder- öppningen, barnets huf-

>^ud var yål ftåldtV. och värkarne hollo jämt
- at 6£verlän:}na 4et ofiiga ät Naturo?^ fitvC ur-

fpända bläfan a£ Chorion och i^mnips t

fig in i Moder-
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jSpningen, blef ftorrcv- tils hon åndteligcn af lig

Jfjell: bvaft> hvarefter en liten del at barnets huf-

vud ftraxt uti opningen fig inträngde, .ocli

vardt, barnet omfidcr, (edan Modren i i8 timar

efter (tedd opning med vårkar varit plägad ^ val

och lefvande fodt. Modren, hade fedan iii^a

elaka anftoter, utom nägon fvarighet / 1 ^e^t^^jp

forfta dygnen j at låtta lig^ hviiket den lang-

famma förlofsningen tilfkyndat : detta blcf. mca
tjänliga medel mart ater .

godt gjordt. "At4
veckor efter förlofsningen , infann fig manacisf

Veningen, och eftcf et par år kom hon i Barn*

fång fgen> förlofsningen gick d^ lättare pcji

^kyndfammare for fig^ åi> :j^g det befkrift^a ki^a^

Den ändra Cafys var' med ért^ fornåm !Da-

mc, af corpolént och fvampaktig Textfur, -fuflt

blodigt och Sanguinifkt Temperäménti hvilkeh

aret forr, ån den forrä, pa famma fått och ^^fe

i forr onf^nämde tilftand fig befann y men vardt

öck genotx^ den Hogftjjis biftand, medelft den-

na anförda metheden lycl^elipen hulpen .och for-

Jpfti, fedan, hon i 8 dagar förut varit pllgad

de grufveligafte vårkar, fä^at hanne bloden dåi^-

Vid genom . oåfan , halfen och munnen utftorta.-

de oåktadt ädren under detta tidehvarf
, fy

gånger pä hånne opnades.

, , H denna Damen var jag nodlakad, at

;€[fterfkicka några a£ våra Äccoucheurer och
Medicis, at underrätta dem om denna befyn-
neriiga omftåndighet, iamt af dem inhämta de-

S^s mogna rad, huru jag mig,, i en fä fåll fynt

fek ,* Ijade at forhål^lji och hjälpa > men emedan
det var 'dem, åfveu fä val fom mig^ ganlka be-
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fynnerligt, och aldrig har ho.^ ofs fornt håtldt,

afholt jag af dem nog liren trofr: liälli Dameit
cj ville tillåta någon nnn.m til underfrkning*

Dock efter et noga efterfinnanie^ hcflot ]ag>

it t'lgripa denna omtaltä methoden, fo ib mig
ock lyckades. Et ^^^IxS^^ l^^S ^i*^ "^^^^ denna ^

fom var den f^rfta Cafus^ at Hekanna^ det den
förmenta blafan eller ut^pänningcri ^ fom liar

Kåndes y var fa ftark uti pand och nerfank t ^ at

jag den i forftone tog for ratta bllfan hvari

barnet 1%; men obferverade ej den vara långt

tjockare och bredare an vanligt v hvilket rrig ock
'bedrog, a t med ofta omtalta mcthode f6rr den
'företaga. Hos déniva' Damen var det lilla vecket
midt på utrpänningen: Jag hade därfore l^^ngt

.Btt^re at h^ndtera Cathctern ^ hviiken ock Ina-

rarc debridcffid^ de filamenta Carnea, fom fjr-

orfakade ihopv^xandet af Moder-mynniqgcn.

Sa fnart denna lilla opningen nried Inflru»-

ttientet var gjord, blcf efter 4 a f vårkar, Lif^

tnodcr-muns öpning ai^ en Garolins vidd^ få at

bär behofdes ej at infora fingrety och med In*

ftrumentet dilutéra dénfamma^ fom vid den fc^

;Tiare eller forr om talte CafusV Dcimen vardt

'efter 7 timars vanda lyckeligén och val forio>

fter med ct lefp^ande oeh q^ickt -barn.

N%on kunde tVeka , at v^d dcfle Cafus,

det ei val-jt en Ccalitio, uttm*^ blott en flridlini

Orificii Uteri-, fom ock , huru en ihopvuxeh

rnoder-mun blott genom en trubbig Catheter\

kan öppnas, utan fmarta? &c. Jjig vil dårfo^

forc låmna dein följande til närmare yplyfniii^.
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'f.
Signa Jntecfi^ntla voro dcflc:

i:o. Var hos Damen^ fafom den B^fta,
hvilkcn^Qperc^tioncn förll ^fkcdtle, 6 veckor iprf
ut f-^r f-oiio:saings Iknidcn, orificium Utcri
per, til tt hvi r ^'ex-ors ilycke Itorr^ och i fam-.
iria 5p?irng hade Malan, hvari barnet lag, åf»
ven trängt lig in, af en nots ftorlek: hvafom
vidare il^al nämnas.

2:(^. Tre ver k or f^r forlofsnings- (lunden >
hade i Vag' na Uter i formeradt fig cn bold ^
fom vidare !kal ouitalas.

Efter 8 dagars och nätters pin* med
^e håfti^gaile värkar, var den främre delen aC
-|if-mDdr'en fa nedliuiken och fpånd , at man den*
ra:mnva , medeiil Labiorum utfpåanande , hade
kunnat fir.

4:o.^P:ldciTna nedtrykta och (panda dclen^
Icnnd s pa alla fidor, ftalien och punfter, inoen
Cicarnx,' ingen ojämnhet, intet det minlta
tcrn;ri..Tclt, utan jämnt, glatt och eftcrgrfvan-
tie for fingrens påtryckande, da värken uphof-

v nndartagandes nndt 'pa denna förmenta blä-
fa,^ var et liter veck eller f|U, (lort ibm et
!v?>!egkorn, h vilket med mindre aktfamhct, man
Cj farmark a kunde.

S^gna CQn^equtntla atcr vore deflTc:

t:c. Sä fnart Cajhetern pa detta lilla vcc-
jfce^ i.jrte.s och de få- kott-tr Idar, fom förorfa-
1: ide M odcr -nnmnejis ilropvåxande , blefvo - ^|
} fl-rum^^ntct f i.derrefiie, förmärktes mynnins^crt
^pn.. A han vid .hvar je ?årk vardt ilor-
re^ocb..#j;}:e* . ^ , . ..

2:o,



§té' rf^T^ Oå. Nbv. tie

z:o. At k ott-trådarna på medelpunkten af

mynningen varit ih^pvuxne^ och fcdan fonder-

flitneV intyga de fä bloddroppar, fom pä Cathc-
tern och min nåfve vore fynlige.

^:o. At ej mer blod, ån deflc fä droppar,

Jkunde komma, år ock latt at begripa, emedan
Catheterns fmala volume> ej kunde fonderflita

mera kort-trädar ån defs tjocklek intog , fom
otk var tilråckeligt/

^ 4-^-^^ pycken yårk hos Patienten,

vid fondens applicerande, fig inftålte, var or-

téCen^ at den delens trådar voro mycket utfpån-

iåe, foljakteligen g^nlka tunna.

f:o. At vattu-bläfan , hvari barnet låg, ej

méd Cathetern igenomftacks och la^derades, var

den forfigtighet jag brukte vid des anfåttandc

öch hällande, nåmligen något fnedt och ät ena
fidatl^ jag låt den ej gå längre in, ån några ii-

^. 6:0. Men hvarfSre forlofsnbgen, efter fkedd

6|>ning- med Cathetern, hos den ena gick fa

langfamt for fig, men hos den andra fortare

>

fluter jag af en fnedliggande Moder-mun hos
^en ena, emedan det lilla vecket eller fallen låg

eller fants ånda bak ät emot tarmen och olTe

Coxyge-, men hos den andra fants vecket midc

på och framfore.

Helt annorlunda fSrhäller det fig vid eii

ftriétura Orificii Uteri j ty 1:0 finnes dar altid

fpar vid underlokningen af moder-muns öppnan-
de, vare ^huru- liten han ock viL 1:0. Hvilken
6ppning mcdclll värkarnas anhållande bliiver vål
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litet ftSrre, fa at man med Vifthel! kah atflcHjc^

ea ftriétura från ^^^e Coalitio UtcrL 5:0. Ran*^
4^h af opningen kännes något tjock, likt et

fhvalt rynke-band. 4:0. Vårkatha åro karta, ej

^éno"mträngande. f :o. Ofta brillå vattnen i for;.

ti<f, (5:o. Lifmodren vil ej fånka fig, medan de
fcort-trådars kraft; fom utgöra fråmrc delen ai

Lifmodren , \äro ftark are ^ ån kraften af fjclfva

Lifnodrens trådar, foljakteligen hindra moder*
muns opning, at vidga fig. 7:0. Han forblif-

ver o^fta i fin hopfnorpning fä långe, til defs

man antingen med mycket feta faker och Bad
i^rOappat den. famma, ellér^ pbk genom et kon*
ftig;t utvidgande qpnat den. 8:0. |^6rer man åter

ét liifti^ument,
,
fa fmält fom en Catheter år,

injgenorn en- ihopfncpt Moder mun, lårcr det

lannerligen i^j hjälpa til defs mera utvidgunde,

?j eller da gifva en droppa blod fran fig, fom
fiSr flcedde.

- Någon kunde ockfa g^ra den invanning^

©ch fåia, ät til et hafvandfkap fordras åfveu

en of!^add och öppen Moder-mun: fedan efter

aflelfen, bor denna mynningen forblifva i det
tilftand, och i iit naturliga (kick, anda til flu-

tet af forlofsningen 5 på det barnet ma kunna.

£a fin utgång, hälft da förut, och under varan-

de Hafvande tilft^ndet, intet fp2r til någon ut-

vårtes valdfam äkömm_a ^ller invårtes orfak
dårvid är blefvcn forfpord? Detta tyckes med;
alt flcäl vara riktigt paftatt.

Likväl och fedan , hos bagge deffe Damer,
J^g "^'ig ^"^og^^ underrättad gjordt, om tilftandets*

forlopp , öch hrad> fårr öch under hafvahde tfK'

ftan-
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ftandet fig tildragit,- har jag bps. -den ena, fun^

nit vederfpelet, men hos Damen, et gifshings-

likt bevi?, til Moder-munnens hopväxande. Den*
na fenarc Damen, fom var den forjla, fom mig.'

under händer kom, hade f a 6 veckor förut,

for foriofsningen, anmodat mig, at med vifshet

hanne forfåkra, om hon på några veckor kun^
de gora en refa pä Landet, utan åfventyr, alf

cjåriigga i barniång. Efter noga underloknin^^

fann jag Orificium Uteri verkeligen öppet ftd-

ende, iom en Haffel-not ftort, bräddarna dar*

omkring helt mjuka och tunna, fä at hela mö-^f

(Jervknappen var hel. och hallen forCvunnen> d%
hon likväl förut' ej haft den minfta anftot ajf

yårkar, fom hkvål annars vid dylika tilfållen;^.

gärna plågar flcc. Vattu-bläfan , hvari barnet

lag, hade åfvenvål trängt fig in i fjelfva opp^
Ringen 5 och var orfa.ken, hvarf^e hanne Landt-/

refan åtråddes, i tanka, at des forlofsnings {lund?

ej kunde dröja få länge-, men emot formodatf

drogdcs därmed ånnu emot 6 veckor. Tre vec-

kor for rätta forloftnings-ftunden, klagade Pa-
tienten fig ofver mycken värk och plåga. i fjelf-

va fodflo -delarna, tälteej eller, for' ömhet fkul,

någon under{r>kning. Hvarforc jag rådde hänncy

at for defs fodflodelar lågga varma Catäplasm;r#

fa Refolventia & Emollientia-, ådren opnadesy

invärtes gafs diluerandc och kylande Medica-

ijienta, och Emöllierande Clyftirer (attes. Ef-

ter fyra dyg^s förlopp
,

yppade fig en häftig

och rutten ftank, med vahr, fom kom ur Va-:

gina Uteri : detta afftadnade omfider, och Pa-

t^ienten fint fig efter 8 dygns förlopp hulpen,^

caedelft et Dccodum althc9e, cum melle Rb;a-
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|tim foffatt, med tilhjålp af cn fpruta. Den*
na bold mafte fannolikt haft fit fåtc f af hvad

oriak^ kan jag ej Jä noga veta) omkring mo-
dermunnens bräddar^ foljakteligcn, efter dels låk-*

ning 5
gifvit anledning til moderniunnens hop-

växande. Vi vete val, at modcrmunnen af få

mänga andra orfaker kan blifva hudlos, famtac
Cjelfva ogat ©ch égnelocken, ja fingrarna, häftigt

grodt tilhopa, når tunna flcinnet allenaft varic

afflcafvet, och de et eller annat dygn hvaran-

dra vidrört: men betraktar man ater hår den
forr omtalte och inträngda vattu-blåfan uti fjelf*

va modermuns - opningen,- delarnes med 6f«

verflodiga våtfkor befuktande, famt dageligeii

och ofta fortfarande infprutningar, har man ej

lått at begripa en fädan coh^efion: dock vare

härmed huru det vil, var hår oemotfägeligen

en Coalitio Uteri, lik med den forr omtalte

Cafus. Men helt annorlunda forholt det fig i

den forft nämnde Cafu, Frun berättade, det hori

under hela varande hafvande tiHtändet, aldrig

kåndt den ringafte anltot, hvarken af ftickande,

klåda, brännande fmårta eller nägon den minfta-

förändring uti lina fodllo-delar , allenaft en ovan-
lig torka dårftådcs.

År 1747 hade jag den åran, at Kongl. Aca-
dcmien meddela en Beråttelfe, om en Huftru^
fom mente fig bära et tu-ärigt Fofier, fimt ort*

fättet huru hon vardt hulpen : där handlades oclo

om cn hopvuxen Moder-mun. Orfakerne där-

til voro tydeligc, och af en förutgående barn-
Cång, hvarvid Inftrumentct då brukades

•

X In-
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Inga Auétorer, få mycket mig bekant Sr,

hafva meddelt ofs, i fina obfervationer, fadana
håndelfer^ fom defie tvånne Cafus åro. Val hat-
va ätfkillige anfört Cafus om hopvuxne M
der-munnar vid (jelfva forlofsningen , och vid

manads-reningen, men dar hafva tydeliga or*

faker förut varit dårtil vållande ^ och handala-

gen foljakteligen til deras hjälpande helt an-

norlunda.

Således finner jag min fkyldighet vara, och
trodt mig g6ra det allmänna er noje , den fläc-

kars vändande och barnet, medelft deras liiTs

räddande, en fkyldighet, och rnina medbroder
en tjånfl, detta at meddela.

Sluteligen tillåter mig Låfaren af detta, at

crindra: at den fornuftigafle och måft forfar-

ne Accouchcur bor aldrig med prunkande for-

fåkringar fluta om lycklig framgång af fina O-
perationer, icke en gäng de lättafte, där alt-

fammans tyckes fammaniopa til defs nöje: det

år en fanning hvarom min 30 åri^a pra6tique

mig ofvertygat.

Jag åtager mig icke, at om denna fannin-

gen ofvértyga dem, fom åro mindre hemma i

konflen, ån de flåfte Barnmorfkor, några Mj-
dici och Chirurgi, hvilka genall gifva fig ut

for flora Accoucheurer ^ utan at hafva ntgon

den ringafte infigt i konflen, eller rätt kun-

fkap om forlofsningar: Jag vänder mig allenaft

til dem, fom genom en vidllråckt låsning af de

beromdafte x^uélorer hafva inhämtat principier-

na, och uplyfl fig orh fvärigheterna, fom rpo-

ta i utförandet af forlofsningar emot naturen:
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ocfe til fadana Chirurgi, fom igenom en lång-

varig praétique fkaffat fig forfarenhet, hvarige-

nom de fatt utvägar at undanrodja de ledfamma-
fte hinder , och Iro fåledes mer i ftånd at fma-
ka denna fanningen, hvilken andre mindre up-
lyftc kunna anfe fom et paradoxon. De (kic-

keligafte begripa låtteligen, at det gifvas for-

lofsningar, fom ibland fynas fortviflade , uti

hvilka icke defs mindre hånda få gynnande for-

åndringar, at medelft et fimpelt handalag, dCj

fluta fig mer lyckofamt, ån deras början låm*

nade at hoppas, fom defle tvånne Cafus vitna

kunna. Altfammans beror ändock hufvudfake^

ligaft på GUDS biftånd^

RON
Om Magneters fårhdllande i Grufvor^

af

Baron SAM. GUST. HERMELIN.

Uti de fkrifter, fom handla om Magneten,
har jag ej igenfunnit några ron, om Mag-»

neters naturliga forhållande eller låge i Gruf-
vor, hvareft de brytas, hvilket åfven af Herr
jflEpiNus i Petersburg, uti defs athandling om
Magneten p. 332, blifvit anmärkt. Jag har

dårfore upteknat några obfcrvationer, om de

Magnetcr jag träffat uti RSkårrs och Geto Gruf*

vor, vid en refa år i7(S(5, fom upgifvas til vi-

dare underfoknina och iåmforelfe«
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* Rokarrs Köppaf-och Jårngmfvor åro bclSg-

ne uti Jårnböås Socken och Örebro Lån , vid

pafs z mil Frän Norä Städ. Hålle-artcn fynes

Vara glimmerbiandäd Quart25. Detta Malmfält
innebår tvånnc nållan pärallék måft ftäende

Malmgångar i den ene af gurKopparmalm rned

Svafvel'*kics uti quartz, jåmte Flufs^ipat, och til

rnyckenhet inblandad Jårn^rrialm* Den andråt

gängen, i SudÖft: om den förras forer fvart|

grä glynig jlrn-malm.

Defle gängar ftryka i N. O. öch 8. W,,
och ftä nåra intil hvarandra. I det fenare fal-,

tet åro Kopparmalm -grufvorne arbetade: i det

N. O. år järnmalmen radande. Uti den fä kal*

lade Konft ' grufvan, anlagd pä Kopparmalms-*

gängen 5 träffades Magneter, fom drogo Jårn>

och mot en Gompafs utvifte pölerne. De vo-

ro pä 4 ä f famnars djup frän dagen pä det

med teknet X utmärkte åälletj Fig* VIII. lo n
foreftåller Profil långs efter "Malmgängen. Dr ffe

Magneter beilå af fvartgrå fin-grynig [arnma.m^

inblandad med litet Svan^el-kies, genomfatt m^d
tvår-klyfter eller losfnor»

Kopparmalms ^ gängen var pä detta ftållet

förtryckt til |- fots bredd, ehuru den pä en del

andre varit til flere fots mägtighet^ och voro

dcffe Magneter i flcilnaden imellan ofvannåmnde

2:nc Malm-gängar, hvilka voro fä ihopitrnng-*

de 5 at imellan dem ej var nägon tydelig Örifl*

må.

Polerncs naturliga låge pä delTe Magneter

i brottet var ej horizontelt eller efter våder-

ftrecket, få at Norra Polen pa Magnet- flenen

var
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vär at Norr^ och den Södra tvårtam > utan Mag-
noltenens poler forhoUo fig nåftan venicak, fä

då man kallar den for Norr --pol, fom på
CompalFen eller Magneten vifar åt Norr, var

den famme på den andan af ftenen, fom i gruf-^

van var nederåt, och Södra Polen upfore, fom
figuren vifar, hvareft en Compafs-nål utmärker
Polerncs forhållande mot våder-ftreket, Dctt^
utröntes genom jåmnforande med Compaffen,
dä Norr -Polen på Compaffen drogs af Mag-
fict-ftenens ofra anda, och Soder-Polen tvärtom*

Deras ftupning kan ej med fåkerhet utfått as.

Så forhollo fig defle Magnet * ftenar , och få

fynas de åfven i allmänhet vara, efter vare

Malmletares ärfarenhet 5 ty når de med Com-
pafs-nal upléta Järn -malm, rätta de fig efter

Compaffens Norr-Pol, eller den andan fom vi^-

far at Norr, h vilken pä omfe fidor vänder fig

dit, föm Jäi-n-malmen håller fig.

Når Magnetr (lenen flögs tvårt af, ågde hvar-

dera ftycket fina Poler, på famma fått fom
jforut* Så mycket fom kunde formårkas, fort-

foro dock defll^ Magncter ej bertåndigt i ca
linia på djupet , utan fyntes Järnmalm vara

^mellan, fom cj var Magnet, ehuru ej någon
fldlnad fyntes uti defs befkafFenhet» Samman-
Jiang imellan Magneter åt djupet, med flere

4:)mil:åndigheter, kunde ej i akt tagas, for hin-

^^er af vatten.

Pä det ftållet, där Magneter träffades, vo-
ro åtllvilUgc losfnor och, fprickor i Malmen,
hvarigenom vatten lätteligen drager fig fram,

och var belägenheten fädan , at pä detta ftälle

X 5 vat-
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vatten framrinner fran den ofvjinfore varande
liögdcn^ åfvcn fom det genom brytningen år

biottadt for vattens och lufts åtkomft. Detta
fy nes gifva anlednings at, jåmte andre orfaker,

den Magnetifke kraften bli fver meddelad genom
luft och vatten, når tilhiUe år, at de fä ge^
nömtrånga Malmen , och at enahanda Järn-
malm, i brift dårat, ej blifver Magnet.

På defle Magneter, och de fom kunnat år-

hållas frin andre {Ullen, har ej nägon fåker
fkillnad kunnat märkas af Malmens texture 5 ty

Magneter finnas få väl at fingrynig och grof-

grynig, fom tåt och fjallig Järn-malm.

Uti Magncterne vid Rokårr finnas ränder

och fmå körtlar af Svafvelkies, och fynés lik-

fom Jårn-malmen fnarare fkulle beredas til Mag-
net, når denne arten är inblandad.-

Sedermera fann jag Magneter uti en Jårn-

Grufva pä Geton, i Sjon Yngen uti Werme-
land, fom beftå af fingrynig Jårn-malm inblan-

dad med hinnor af Tålg-ften eller Glimmer;
dar befants åfven axeln af Magnatens Poler

vara ungefärlig verticrj^ dock med någon llup-

ning, och ligga ej horizontelt, famr at Norr-
Polen var ner-åt, och Södra Polen upfore. Den
Magnet-ften jag dar träffade, var pä ö famnai-s

djup, men liggande invid flåpp-flvolen af Malm-
gängen och den Jårn-malm, fom var af lika

utfeende och beO^affenhet uti Malm -gängen.
Men längre ifrän flåpp-flvolen fyntes ej vara Mag-
net, och utvifte ej Poler, fom den förenämnde.

Uti åtfkilliga af vare Jårn-grufvor finnas

Magneter. De flåfte åro dock nog fvaga: men
Tid

i
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vid Hogbärget uti Gagticfs Socken och Dalar-

ne, hafva tiiforne af de ftarkare blifvit brutne.

Framledne Herr Bergmåftaren Crqnstedt har,

uti dcfs fkrifne Miiicral-Hiftoria ofver Dalarnc,

dåroni infort nägon beråttelfes men fom Mag-
netcr vid defs ditkomfl: ej mera tråtf^ides, utan

vöro utbrutne 5 fa var ej tilfålle, at underfoka

deras forhållande och läge-, dock har han åfven

anmärkt^ at de hoUo Cf^ i dagen, och dår lofs-

nor voro , famt fyntes forfvinna pa ftorre djup.

Detta Magneternes låge i brotten fynes

vara ofvcrens - ftåmmande med Theorien, i an-

ledning af forfök med de af konften tilredde

Magneter.

. ANMÄRKNING
py föregående RO N y

Af
JOHAN CVRL WILCICE,
Le£tor uti Experimental PhyfiqueOi

'

Sä
rik Låran om Magneten år pa underfok-

ningar vid ie utur Jorden upbrutne Mag-
net-ftenarne-, fä liten redighet åger man ånnu
om deras rätta forhällande uti Grufvorne och
fafta berget. Ait det fom dåruti gifver nägon
uplyfning, tjänar onekeligen til Vetenfkapens
forkofran^ och vore onfkeligit, at flere Mine-
ralogi ville rikta denfimma med fädane Ron,
fom afledne Hprr Bergmåftaren Cronstedt

X 4 re-
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redc^ gpYt^ och Herr Baron' Hermelin yt-
terligare Fortfåtter, Utom hvad Theorien gif-

ver anledning til, ISrer ingen förut hafvå an-

märkt Magnet - Polernas Ihipande belageiihet,

cj heller at deffa underbara ftenar endafl finnas

i dagen^ uti losfnor, klyfter och horn, faint

efter alt utfeende genom luftens , vattnets och
den allmänna Magnet-kraftens ätgård, tilredas af

en Järn-malm, fom förut hvarken ågercller 1-åi

deffa egenflcaper, innan den undergått vifla för-

ändringar, hvilkas befkafFenhet hittils år cn gå-

ta. I^err Gronstedt anfäg Svaflets granfkap

for jtn bidragande orlak , och gifver exempel på
Magneter, fom ägt god kraft, få långe de va-

rit fuktige^ men förlorat denfamma, fedan de

^folifvit torre. Dylika rtrodda Ron åro båft for-

varade uti Kongl. Academiens Handlingar,

/ BESKRIFNING

Pd en Froffe- lik Fläcka Feher
^

Obferverad i Malm4 ^

Af
TOHAN GUSTAF ACREL, ,

MccJ. Do(ä. Adjunö. Mediciiigs vid K. Acad. i UpC

Ibland de fjukdomar, fom måft förtjäna Lä-
kares upmårkfamhet , räknas billigt upkom-

mande flirfoter och fmittor , emedan flere mån-
nifkors lif på en gång af dem anfallas och ftå

i fara,* och hittils ganfKa fä fåkra lagar for

deflc



17<57. ISlov. Dcc^ 3:2^

deffc fjuls domar åro utftakadc, hvarkch til de-

ras igenkännande i begynneifen, eller anflagne

medel til afhjålpandet. Safom fäkralte utvägen

ftt ärnä en fuUrtändig 'kunllcap om Farfoter.,

hafva dårfore Medici frän äldre tider vmlagt

fig om, at famla laggranne anmärkningar, an-

ftälde pä åtflvillige orter, i Stfkillig årstid och

väderlek, jåmte et noga upteknande af de tii-

falligheter, fom vid hvarje farfot yppat fig,

famt de medel, fom til fjiikdomens hafvandc

vifat bålla nytti^i. Flere Medici utomlands haf-

va genom dylike Obfervationer anfenligen rik-

tat Vetenfkapen, och åfven i Sverige har Herr
Profeffor Rergius gjort därmed en lyckelig

begynnclfe , uti Defs Förfåk til gängbara Sjukdo^

mars utrönande ^ för Aren 17/^, ^yjjf och

De mångahanda Hcaplynnen Febrar antaga, gö-

ra dem tor hvarje Landsort och iVrstid få oli-

ke och forändrade, at man fällan finner den ena

Epidemien lik den andra. Den Vår-feber, fom
i år graflerat i Malmö, har vida Ikiigt fig ifrån

alla andra, både uti >kånnetccken och fin-lighet,

fä at jag hållit modail vårdt, at närmare be-

fkrifvä den famma»

Efter en ftrang och i Skåne, ovanligt Uuig

Vinter, fom ifrån Ny-året varade til Februarii

månads början, begyntc väderleken blifva om-
bytelig, med to och froft, h varvid en ftark

dimba var vid Hahkanten. Mänga fjuknade i

denna månad af ovanliga blodfloder, hvilka träf-

fade folk nåftan af alla åldrar. En del fingo

Nås-blod, några hxmorrhoider, och Fruntim-
mer märkte fin olågenhet utom vanligheten : én

X f del
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del kånde ftarka trångningar ( tenefmi ), da dar*
vid reira blodet bortgick. Alla de^fa ornftändig-

heter varade ganfba kort, och forgingo af fig

fjelfva: en enda mårktes hafva Feber därjennc.

I början af Martii manad, och til hålften, fort-

for famma kalla och ombytliga Väderlek, dä
åfven famma blod-floder ville (ig, dock mera
fparfamt. I början af April voro dagarne nå-

got varma, nätterna hela månaden igenom med
llark nattfroft. Midt i månaden ombytlig väder-

lek af {"no
, rägn, folfken och fcark S . O. Vind,

I början af månaden, och vid den tid då
Frofs- Febrar i Skäne gemenligen bvorjas, iip-

kom den Flack - Feber, jag for hvarje ftadium

nu vil befl^rifva.

i:a Stadium: De fjuke fingo brytningar,

likafom af Froffa, hvilka efter ct par dagars tid

utmärkte en tydelig Tertiana vernalis, med an-

tall af kold, hetta och fvett pa vifs och orden-

tclig tid, hvarannan dag. Urinen fatte därvid

et litet och hvitt fedimenr. Detta Stadium vara-

de i f ä 6 dagar, då imedlertid de flåile gin*

go uppe och vid fina fyflor,

%:a Stadium begyntes efter några anfall af

denna* annandags-feber, da vid 3. eller 4:de pa-

roxyfmen^ Pulfen mårktes blifva matt och lika-

fafom indragen i kottet, utan at fla fortare än

Iden naturligen gor : tryckningar kändes ofver

broftet, ångfian^ och kall fvett ofverkommo,
och en darrning kändes i alla mufculeufe de-

kr: vid dettil blefvo ock de måfte lomhorde.

Sådant var tiiftandet til emot yide dygnet , dä

hos de mäfte infaiit lig N näsblod til ftorre och
min-
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mindre myckenhet: nagfe hoftade up blod, och
Fruntimrens menfes komnia utom vanligFfieren.

Kort fore eller efter deffe blod- floder, vifade

fig fläckar pä halfen, broflet och exrremiteter-

na, begynnandes fäfoni ganflca fmä prickar, hvil-

ka vidgade flg h omkretfen, öch hos de måfta

igenomgingo alla grader af rod fårg til fvart"

blä. Faftån de nämnde fymptomer och pulfens

fvaghet var hela detta ftadium igenom alt lika,

marktes, vid nogarc granflcnnde, at urinen hvar-

annan dag (ittte et blekt fediment, och var defs-

imellan klar med fl^y vid bottnen. De mältc

begynte efter utflaget yra, dock allenaft vid et

vifst objeft. Dotheten tiltog* Detta ftadium va-*

rade til det prde dygnet.

j:dje Stadium: S^åm fläckarna ofveralt vo-

ro utflagne, fick fvetten en ftark och befyn-

nerlig lukt. Dofheten tog ån mera til, dar-

randet i fenorna förvandlades til ftarkare ryck-

ningar, yrfcln blef häftigare, och mälet fdiin-

dradt. Urinen uphorde at bryta flg, och fe-

dan flere dSdelige tilfålligheter infunnit fig, do-

go de fjuke pä 9:de, ii:te eller i ^:de dygnet.

De fom kommo fig fore, lago uti detta tilftän-

det, imellan fruktan och hopp, til det i7:dc

dygnet, dä

4:de Stadium inföll. Pulfen , fom alt hittils

varit likafom. indragen, blef nu något friare;

de måfte fjuke fingo fpottning, fom varade ftarkt

i 4 dagar, en del fingo god fvett, och yrflen

kom allenafl: mot aftnarna. Fläckarna begynte
iiu forfvinna pä famma fatt och i .fiuTima ord-

nings fom de utkommit. Urinen fortfor med
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Sediment alla Stadia igenom , hos dem fom fkullc

komma fig fore. Jag var af cn händelfe närva-
rande, då tvånnc fjuke , vid ii :f!;a dygnet om*-

bytte lintyg, och hade dä tilfalle at noga ofver>

fe de ftållen på Ryggen, Skuldror och Armaii,

där fläckar mall varit ; då hela den delen af
kroppen, fom måft varit betåckt, var glänlande

och hkafom med fårniffa ofverdragen. Med gni-

dande af fingret, lol|ade fig Epidermis lått,

och pa fingret fyntes få fta fig en fin rod färg^

fom aideles liknade fint rifven Mönja, Denna
färgen fSkte jag affkrapa med et inftrument:,

på flere ftällén af huden, och kunde dåraf gö-

ra en liten famling, faftån lintyget, fom under
hela fjukdomen ej blifvit ombytt , hade afgni-

dit det mäila, hvarvid det ock fyntcs vara fa-

fladt. Oaktadt jag federmera efterfedt hos fle-

ra fjuka, om til åfventyrs farama roda pulfver

vore til finnandes , har jag dock ej kunnat mär-

ka denna befynnerliga omftåndighet hos flerc

åw tvånnc unge fubjeéla, hvilka hade både fläc-

kar och elaka fymptomer i hoglfa grad, xneti

gingo lyckeligen igenom fjukdonien.

Hvad Curen angår, fä tyckes det väl, få

vida fjukdomen hylle något Froflc-likt, at Chi-

na fl^ulle , efter en föregången prneparation

,

vara det tilforlåteligaftc och kraftigafte medlet:

Men tvänne exempel, fom illa anflagit, och i

början af Farfoten hände, tycktes afråda från defs

bruk. Det ena hände en medel-åldrig man,
fom i forfta ftadio kände fin annandags- froflii,

tog digeftif-mcdel, och därpå China, pä egen

foreflirift, hvaraf hände, at Febern likafullt ikrcd



til' ändra och ^:dje Stadium med ftorfta häftig*

het, och döden folgde pa ijrde dygnet , dli ock
fläckarnc foiil efter döden blefvo fynlige. En
annan dyliic håndelfe år mig meddelt af Herr
ProfefTor Roscn, med den ätfkillnad, at dea
fjuke med moda beholt lifvet. Åderlåtningar

hafva här varit otjånlige, om icke flkadeKge >

emedan man tydeligen kunnat mårka^ at en hog
puU i forlla lladio, efter en anlHld ädeirlat*

ning, ftrax dårpa fånktflg, och Patienten fal-

lit i yra. Veficatoria och Senaps -degar hafva

sildeks ingen verkan haft, ej heller fadana ut*

dnfvande mcdel^ föm allmänt brukas i Utflags-

Febrar, få vida bade fläckarne och blod-flt5der

under dcniia Epidemien, och äfvcn förut, tycl';tes

tydeligen bevifa en ganflca mycket uploft blod^j^

W vorö de éndafte och häfta medel, Acida nii-'

neralia dulcificata, och ibland dem har jag f?)r-

nåmligaft brukat Vitriol-Spiritus. Cordialia haf-

va ock vifat fynnerligit gagn, flimt Renfkt Och
Franfkt Vin, få utvårtei> Tom invårtes , i det

l:dra och ^:dje Stadium. I det fifta Stadium
^oro inga Medicamenter fynncrligen af noden,
iitom dem, fom underhotllo krafterna, och en
tjänlig dix-t.

Så fnart denna. Flåckfeber afftadnat, bc-

gynte Annandags-froifor och lindriga Flufs-fe-

brar mangrant anfalla, och varade detta hela*

Ma] i manad» dä allcnaft: några Froilbr voro til)

flut ofrigc* ^>

Kort



Kort Antecknmg om den maltre Fe-*

ber med Flackar ^ fom forleden

J^mter gtck utt Stockholm^

Af
PETER JONAS BERGIUS, M. D.

ProfelFor och AffeflT. i K. GoU. Mcdico.

DjCn nlbandling om Flåck-Fcbern i Malmö,
fom Herr l3o6lor J. G. Acrel ingifvit

tii ICongl. Academien, fortjenar viflerligen fit

rum
i
i Defs Handlingar.

^

Under detta Rons genomlåfande, kommer
jag |at årindra mig den maligna Feber med flac-

kar ^ fom hår gick i Stockholm forledne Vinter
ocli Var, hvarom jag ockfå tycker mig hora
vid detta tilfållet bifoga någon kort anteckning,

fä mycket häldre, fom alla fädana maligna

Febrar fordra af ofs all mojelig upmårkfamhet,
emedan knapt något enda är gar förbi, fom de
ej bortrycka en myckenhet folk, ej allenaft

hår och dar uti Provincierna, utan ock i fyn-

nethet uti Hufvuditaden. Hvad Provincierne

beträffar? få bära flere Herrar ProvinciaKMe-
dicorum til KongL Coilegium Medicum årligen

infånde Relationer hårom tilråckeligit vitnes»»

bord^ och at Stockholms Stad fårflvildt meren-
dels alla år tär vidkännas denna olycks-gåft, får-

deles ute på Malmarna, derom kan ingen af
härvarande Medicis tvifla? fom måfte åtaga fig

den vådeliga förrättning , at dageiigcn mota
deis forhårjand@«

. F6r-
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ForVden vintras yppade fig pä Sodermalrn

cn dylik Feber med flackar, hvilken fedan fprid*»

de (ig vidare, och inträngde fig äfven uti yelf*

va Staden, bortryckandcs en hop folk at alla

Händ. At han verkeligen var fmittofam, hade

jag nogfamt tilfålle at fe uti ct fornåmt Hus,
där flere perfoner af åtfkjllig ålder, fran bara

til utlcfvadt folk , den ena efter den andra , blef-

vo håraf angrepne, och til en del malle fatta

lifvet tiL £n frifk och frodig Vak-huftru blef

dar fmittad, och måfte genomlöpa fjukdomen.

I en heder^g Slägt hår i Staden rakade denna
fjukdom inkomma, och angrep dä ätfkilliga an»

dra vånner och bekanta, fom dar omgingos. Ét
vifst Fruntimmer refte med fmittan i faggorna

härifrån til Upfala, dår fjukdomen genalt hos

henne brot ut, dä hon fedan nedfmittade fin

tilkallade Medicus, en af vara ypperfta Läkare,
hvilken ock åndtcligen derigenom dodde , til

mårkelig ftada for fjelfva Medicinfka Vetenfica-

pen. Flere andra hafva federmera i Upfala biif-

vit angrepne af famma Feber. Det år altfa in*

gen tvifvel, at ju denna elacka Feber verkeli*

gen år fmittofam, ehuru man likväl träffat ät-

fldlliga ftora Hus, dår allenafl en perfon håraf
varit fjuk, och alla de ofrige fluppit.

Denna maligna Sjukdoms verkeliga forhäl*

lande alla ftadierna igenom fann jag, hos de
fjuka jag befokte, vara fädant fom följer. In-
nan fjukdomen brot ut, gick man halffjuk i

5 eller 4 dagar, och befvårades måfl: af åckel,
forlorad matiuft, och nägon dufighet i hufvu-
det- Gaf man nu et emeticö-laxans> med laxa-

ti-
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river alla påföljande moniar framåt^ tils mat-
liiftcn återkommit 5 fä förekom man aideles fjuk-

domens utbrott. Men det fag jag ofta, at

et enda Emeticum icke gjorde tilfylleft. Hos
dem fom forfummade tidig bot, hånde gemenli-
cn på 4:dc dygnet af deras illamående, at de
ngo ftarka upkaftningar, famt hetta och huf-

vuavårk, tillika med en flark matthet. De flå-

^ fte klagade , dels ofver ftyng i broilet , dels 6f-

ver ömhet och tryckning vid magmiinnen. Öp-
nades nu ädern, fä latte bloden ftinn ofver fig.

Pulfen var i allmänhet ej färdeles hog, men nå-

got fpvind och fnabb. Dock funnes nägra Pa-

tienter, fom i anfigtet lägo röda, hos hvilka

pulfen altid var tåmmeligen full. Tungan var

ganfka torr> ofta til den grad, ät hon med pån-

ilande och fpruining, ånfKont af fyrliga faker,

icke flod at upblota. Ehuru Febern var be-

ftåndig, fa kom dock en tydelig exacerbatioii

alla eftermiddagar, hvilken räckte in pä natten.

Maligniteten röjde fig väl genaft med den ftar-

ka hufvudvårken och matthetcn, fom hade i

foijc et delirium vagum> men i fynnerhet genom
Feber- flackar, hvilka gemenligen pä 4:de dyg-

net af fångliggandet flogo ut, färdeles pä hän->

der och armar. . . /

Innan ja^ gär vidare, vil jag anmärka om
defla Feber* iBäckar, at de fom oftaft forhollo

fig olika. Et flags flackar hade den art, näif

de voro i full eruption, at de confluerade, dä

Patienten hoU armarna under fångtåcket, mea
trycktes blifva fmårre och mera tydeliga, fedan

ha^n haft händerna nägon ftund uppe» De vo-

ro annars rgdar til utieendet j och hade i följc
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méå fig ftickningar i fkinnct^ lilcafom af nakn
Flackar af denna befkafFenKet fåg jag ftä ut@

l)ela f dygnen bortåt, åfvenfixm jag tillika fag^

at en och annan Patient under alt detta icke
yrade 5 hvilket tyckes vifa, at utflagets mycken*
Ket icke enfamt deciderar någon ftorre maligni*

tet i fjiikdomen* Alt fom fläckarna forfvunrio,

lade fig ock eftei*hand Febern , och dä forft be*
gynte den fjuke at fä någon rolig fomn om
Jnätterne^ jåmte någon början til matluft* Hu-
den fjällades omfider af, där defla fläckar varit.

Hos en del fjuka fåg man fläckar af annan be-

-flcaff^enhet, hvitka ifrån början voro mindre ty-

deliga ^ fom til en del deraf kom^ at de lå fnart

forfvunno^ nämligen inom andra dygnet efter

eruptionen 3 til en del äter deraf^ at de voro
iä ganfka fmå, at huden allenaft tycktes vara

Wen^ Hos fädana fjuka;, på hvilka fläckarna

antingen häftigt torfvunno, eller voro fmå och
nåftan omärkeliga, påminner jag mig icke fedt

någon tydelig hudens affjållning*

Vid det fläckarna öogo ut, blcfvo alla

iymptomer häftigare^ och i fynnerhet hördes

klagan ofver en olidelig tofft hos dem , fom med
någorlunda redighet kunde gifva fitt tilftånd tiW
känna* Yrfeln tog nu til. Sufningar for oronea
ioramö federmera^ jämte dofhet^ hos dem fom
det ville flg något väl for. Urinen ftod ftåndigt

klar och olkuren, famt altid rätt blek, hos dem
fom yrade, och pulfen fortfor at vara fnabb>
men utan (årdeles ftyrka. Buken var hos dc
flåfte, i fynnerhet hos dem fom hade forfum-

mat flitiga laxativer, ganfka bcnågcn at pofa

X ti|>
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och blifva fpånd. Ett fvraptorae, hvilicrt

fa mycket mera fortjente Lålcarens upmärkfiim*
het och tidiga motande, fom forflirenheten vi^

fade, at altid når nägon dodde* hade han bu-
ken mycket updrifven* Hos dem fom kommo
lig forcy drog det gerila ut til f4:de dygnet^
och började då urinen bryta fig, och tungan
blifva mjuk och ren igen. Nägra fa lag jag fa

TorOcen^ hvilken då var merendels critilk* Når
någon dodde^ flcedde det gemenligen på jidc

dygnet^ da beftåndiga rubfultus tendinum^ den
updrefna buken ^ excreta involuntana , m. m,
voro dcrtil foregående tecken. Retabliflemen^

tet var gemenligcn långfämmjtre ån fjelfva fjuk*

domen* 1 början håraf vorö ältid exacerba*

tioner om aftnarna* Flera veckorna gingo me*
rcndels ur^ innan de ljuke aldele^ hunnit repa

fig* Under den tiden var i fynnerhet matfmålt-

ningen mycket trog och klen^ hvilket förbandt

reconvalefcenten , at noga välja tjenljg och 1 's

mat, (amt tygla (In matluft, ty annars hade

han ftrax indigeftion, och jämväl ofta recidive*

Curcn emot denna elacka Feber, finner jag^

af de obfervätioner jag (jelf kunnat gora, jäm*

förda med andra Låkarcs forfarenhct, egcntell*

gen bora beftå i flitiga evacuantia* Jag har re-

dan omtalt^ huru emetico>laxantia i aldraforfta

början gemenligcn kunna atbryta denna (\\xk^

dom. Om detta juft icke helt och hållet gal-

ler, fedan fjukdomen fatt fullt infteg, Cd Saer

man dock tilråckelig anledning, at af fådana

medel, fom renfa underlifvet, vånta en i mö-
jeligafte måtton kraftig hjelp , nar man påmint^

ner
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nct Cig ^ huru benägen buken år til posning ocU
updriming hös en^ föm i denna fjukdorn fort

fummar nitiga afForningar j ty man bor dä for*

jiuftigt-vis mifstånka buken f6r at pa ec bety^

dande fått lida* Den ftåndiga äckel och kråk*
ning^ fomy hela fjukdomen igenom^ likfom

fårfåljer den fjuka^ vifar ju tydeligen^ at ma*
^en mätte retas af näpn fkadelig forja ^ fom
icke utan afforande medel ftär at bortrodja. Hår»
til ftyrker utomdefs den beftåndigt torra tun*

gan ) emedan anledning kan vara at tro ^ denn*
torka härröra Mn magen. Herr Döétor Cääl
Sträck^ Profeffor i Maintz, hvilken få väl

ikrifvit om Fläck • Febrar (^) 5 och fom me4
pgm 6gon haft tilfålle at fe i en enda Flåck*
feber -epidemie vid pafs 400 fjuka^ bekänner
öck^ at han ej vet nägon ting^ fom fä väl gor
(kil for namn af Specificum mot fadaiia Febrar^

fom la^erande medeL

Jag fruktar 5 at Medici i förra tider tiagojt

irrat fig^ da de anfedt Fläckarnas eruption fdr

.critifk. Jag bringas pa denna tankan^ når jag

fcr den myckna analogien i FrifeUutflaget ^ hvili*

ket obfervatiöner och forfarenhet vifat blott va-

ra fymptomatiftt* Långt ifrån at Febern pa
något lätt genom petechierna Undras, förvärrad

ju alla fymptomeri hvilket fynes nogfamt be^
Vifa^ at härutinnan på intet fått något criticum
inlöper. Hårtil komma ock de ömftlndigheter^ at

fläckarna antingen aldrig någönfin utfla vjd den-*

Y 2 tit

(*) Se defs ObféfDäUonei fHédicifiatés Mofbo tum

roUfuhac tjéåé 8.
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na FebcfV ^^I^^' ftrax efter eruptionert for*

fvinna, och det utan nägon fynnerligiorandnng
i Febern, eller ock^ fom vi äfven hafva exem-
pel på, icke forfvinna, ånftont Febern gar of-^

ver och den (juke blifver friftv Männé ej

fordom mangen Låkare, for mycket intagen af
forberorde mening, har, fä val i Flåck-Febcr,
fom i Frifel, tagit faken pa en orått fot, når
han pä fläckarnas utflag fåll måfta upmärkfam*
heten, i ftållet for at vara vakfam på fjeltVä

Febern? Härigenom har då händt, ,at han med
for varm rcgime och fvett-drifvande medel up*
hettat bloden, akt rötan, och täledes fnararc

förvirrat an afhulpit fjukdomen. Jag har fä-

ledes, for at ej fjelf fnafva pa denna lloterten,

vid botandet af denna Feber, fokt til at på alt

fått fvalka den fjuka, rena dcfs inelfvor, och
förtaga den* benägenhet , fom vid denna fjuk*

dom år til rota. Jag har derfore ej fpart åder*

låtning^ dä pulfcn varit hog, och den fjiike rod

i anfigtet. Hvar dag har jag låtit bådda fän-

gen^ ymfa tort, hålla frifk och fyrlig lukt in*

tie i rummet. Dei:jåmre har jag hvaf dag gif*

vit honom något kraftigt Laxatif, af Decoftum
Tamarindorum Cum Senna,Cremot Tartari,Rha*-

barber eller Jaläppa, forfatt med Salter*, m.m.
alt '(om den ljuke varit mer eller mindre^ lätt*

foiid. Så fnart laxativet gjort fin verkan, har

jag hvarannan timma in^i;ifvit et par eller ^ mat*
llced-blad af följande mixtur. Kt. Spirit» Vi*
trioli äcid. Drachm. ij» Aqu. flor. Sambuci
Libr. j. Syrup. ex Althit^a Unc. iv. Derimel-

lan har Vakhufl:run och de närvarande fatt til-

fägelfe, at upmuntra den fjuka at flitigt dric-

ka
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Ica utfpådande och froafyrliga dryckar, hålft

Oxyrnel limplex utfpådd 1 foppa eller korn-vat-

ten, eller ock någon Tifane. Jag vet ingen re-

gime uti denna elacka Sjukdom , fom bättre ter

mig vekt lyckas, år denna nämnde. Berörde mc-

thode kommer ock ofverens med Herr Sträcks,

Herr Tissots, Herr Arnault de Noble-

vi i.les och andra beromliga Låkares rsd. Ve-

flcitorier vid inflillande yrfel, eller da pullen

funkit, hafva altid gjort god tjenft. Ktna har

i denna fjukdom varit otjenlig, om icke ledan

Febern redan varit ofver, då jag ock endalt

Cifvit denfamma i den affigt, at la mycket

fnarare äterltålla krafterna, och hjelpa magen l

ordning.

Chineftfka Olje-pråsfen
Och

Präjfnmgs - Sattet ,

Upgifne af

CARL GUST. EKEBERCt,
Capit. Lieut. vid Amir. famt Capk. vid Oftlndhlca Comp.

Dl jag, år 1764, til Kongl. Vetendcaps Aca-

demien inlåmilade en beiåtteile, om det

GhineUfl a Olje-frcets fl otfel, ärn;ide jag IbaK

därefter bifoga Befln-ifningen om fåttet, huru

de darutur pråOa Olian > men den iroellankom-

wande Oftlndiflia refan hindrade mig ifrån den-

na min flcyldighet, fom jag nu har den äl-an

at up fylla, „
Y 3 Det
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1>et år bekant, Chinefernas verketyg
och hushålls - redfkaper aro i allmånhet mycket
enfaldiga, men likväl fa behändigt inrättade, at

de vigare och med mér lätthet gora med dem
famma nytta, fom andra Folkflag med konlti*'

l^are och koftfamrpare ; hvilket åfven uti detta

åmnet vifar fig*

Efter alla flags fron , fom flcola pråfTas, bq*

ra förut kroflas och malas, at fullkomligare dår^

mur få oljan, fä nyttja de hårtil en af Tack-
järn, til fkapnad fom en hat, guten qvarn , Tab,
X, Fig, I, uti hvilkcn de genom hvalTa hju-

lets a, fotande fram och tilbaka, bädc fort och
jämnt fondermala fröet: hjulet pS fit handlag ^,

éar rulla fritt imcUan händerna/ Det därigenom
Uti ficarpa och tränga bottnen fonderfkurna fro*

et tvingar lig vid fidorne up, och lämnar de
helare kornen rum, at altid falla midt uti rän-

nan under hjulet; vid r, är qvarnen open, fä^

fom affkuren, at därigenom uthälla det fonder-

malna fröet, fom fallas til et groft pulver* På
fidorna är hon forfedd med tre tums breda bräd-

dar, at hindra fpillning, och inunder med tvän-

ne vidgutile fötter, fom hälla henne under ar-

betet ftadig.

Fröet, fåledes målet och fiktadt, fla de pä
en rund gles matta , utbredd ofver korsvis fattc

pinnar midt^ uti by ttan eller den uti ena ändan
vidare fjärdingen Fig, 2», fom är utan bottnar,

och därmed fylla de hälften af tjärdingen, famt

fatta den i en flat kettel med vatten, at koka.

Vattnet fär ej räcka up til fröet, utan immaa
må*



17^7 • 0<5t. Nov. Dec. 33;

ifft^^c tränga fig därigenom^ och gåra det 6f-

veralt, utan omrörande^ få varmt, at de knapt
t!la at handtera det* De förekomma härige-

nom fröets ftekande, fom går oljan i foitid

harften. Man flär fröet fedan på et bord, och
medan det ånnu år varmt, patkar det hårdt ia

uti \\ tums breda, tunna och af Bambu tågor

flätade ringar, Fig, 5, til fafta kakor, hvilka

f.immanfåttas, at längre cjvarhålla vårman. Man
bor vara forfedd med fä många ringar, fcxm

fvara emot förrådet af fröet.

Pråflen Fig. 4, och defs . eenprnfkårnlng

Fig. f, år uthåikad i et f fots långt, 10 tums
tjockt, fegt och tåtr trå-flycke: de hälla, for

den orfaken Hcu^, Le ki-trådct for det båftal k

b cd^ år en afl"aig rund trumma, fåfom loppet

i en Pump, hvars caliber år litet vidare an dé

fy Ide ringurne, / ^ r, år en nederfkuren fyr?

kantig häla^ lika hog och bred med den riint

da caiibern, och följer jåmnt med dcfs botten.

Uti denna forråttas pråisningen^

Igenom den med trumman lika langa rån-

nm^ g h i fom har h;Uf-annan tums opnini^,

blifva ringarne med tvä finger förde ti! andan

af trumman , och fammanjåmkadc ; nederft i

UOimman år en tums bred och lika djup nei-

fånkt rånna /, på omfe fidor om hälet fn\ fon
tjänar at emottaga Oljan, hvilken igenom hi-

let utrinner i et käril, flåldt under präffen^fojn

vid pråfsningen år lagd på et par korta blickar-

Når trumman år fyld med frokakorne, fat-

ta de framman tor dem en lika vid, tums-tjock

Y4 tris-
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tiifT^^ och nåft til denna,' en k lats ,
Fig.lfä^

bagge defla mäfte fåfom kakorne obehindradt '

fylla calibern af trumman. Förrådet af fröet (

Htfåtter klätfens långd, hvarfore flera längre och
kortare bora vara til hands. Pä klätfcn fatta

|

de en tun)s tjock, fafc och feg trå-bit, Fig.
|

7, fom fvarar jåmnt emot fidorne af fyrkanti-
|

ga hålan 5 och dåru^pä fylla de det ofriga af

fyrkanten med ftorre och mindre fyrkantiga hår-

da trå-bitar, Fig. 85 uti trenne riider, få at
;

tvånne åt fidorna, fa och c altid hafva lika

pngd och fyllnad intil de igenom- ftucknc ha*»

len ftn: uti dem fker pråfsningen, genom k\j

larnes, Fig. jåmna itiflagning med en klub^

ba, medier fta raden fyld med trå-bitar intil h^^

lan (?. Når deffa tva gjort fin verkan, drift*

ves med en dylik kil på famma fått, til defs

de andra lofilia. Och på detta fåttet ombytes
med trå-bitar och lylar, til defs pråfsningen år

Torrattad med^de tyå fido-raderna, och den med*
lerfta. Når ringarne igenom pråfsningen blif-

vit fä mycket fammmdrefne, at brädet ftad-

nar emot a trummans kant, infatta de en lån-^

gre klåts, famt under pråfsningen opna och vån^

da kakorne, at få ut det ytterfta af Oljan. Til

flut indrifves, i ftållct for Fig. p, trubbiga ki-

len Fig. CO, uti medierfta raden, och når all

Oljan utlupit, flå de honom med et par flag

pä fidan los,, fedan fido-kilarnc förut åro uttag-

ne. Snöret, fom han år bunden med til pråflen,

hindrar, at han vid lofsningen ej gor fkada. Då
blifver alt loft, och pråfsningen år pä mindre
ån en half tima förrättad.

XJxx
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Uti pråÖTar af denna ftorlek , , kan pa hv^f

gang flas ct iispund fr6^ och brukas de af hvar

cn Landtman ibland Chineferne^ men de fam
^genteligen idl<^ denna handtcring ^ hafva den?

I^f fyradubbelt inrymmp.

Efter modell, åro fadana Qyarnar gutne,

på Bruks-Patron Herr Johan Chamans Gryt-
'gjuteri i Gotheborg^ fom täfla med de Ghi-

nefifkc. *

Fina tagor af Gran-rottcr gora famma nyt-^

ta, fom Bambu, til ringar, "och ung feg Järn*

-ek kunde tjåna til fjeifva Pfåflen*

'i^ckmngen fä et Ögei^ Tab, X, fig. i ly tjänar til rät^

telfey vid det R6rj, oin en fälljynt Ögonfkaday fum

finnes uti 2:dra Qyartalets Handlingaf- for detta

dr^ hvarefi figuren dr litet felaktig.

För



FÖRTEKNING
Pa de Ron , fom åro införde i detta Qyartals

Handlingar,

I • I
pf hvllka Mdmder pra Mdnnif^or år^

\j U^en födas och då i Svm^^ 0f Pehr
Waägentin ^ •

t, Beränclf^ om en Hujiru^ fom i 9 drs tid

kurit i Iif'modern qvarhfvor af ^t foJl(;rj

af David Schui.t2; * . x^o

5 . A^ä^omifk uffderfåkmng pd ct Fojicrs hen^ fom
inom ModerUfvet und^ rgdtt en rf)taktig får-*

vandling , och efterhand utkommit , hos eH

huftrU '^ hvUken därmed i nio ars tid varit

befvdrady af ]^Ol,JiT^x> MarTTN ^ ZSf
4. Fårfåkt fätt, at torka Spanmdl vid Smedje-

härdar y pdfmnet och in^ifvct af Peter
Wasström * * * Z7I
Oeconomi/k Befkrtfning åfver Halltorps och

IP^oxtorps Soknar i Calmare Lin ^' Tredje och

ftjla Stycket ^ ^jTApoi^PH MoöEER - iSo
<S. Berdttelfe och R&n^ om tvdnm mfrkvdrdigct

Hdndelfer vid Fårlofsningar s hvarvid Mo*
dermunnen yarit ihopvdxt ^ upfatt af W^v^-'

MAN Sch:ut7;er • • 301

7, /?(5;i, om Magnitens förhållande i Grufvor^

^/ Baron Sam. Gust» Hermeun - jif
8, Anmärkning vidföregående Rån f afJoHA"^

Carl Wilcke > » 31P
p, Bejhrifn, pd en Fro(Je4ik Fläck-Feber^ obferve*

rad iMa mö'yaf]on\n Gusr. Acrel - }io

10. Kort Anteckning om den maligne Feb& med
Fläckar ^ fbm fårleden Vinter gick uti Stock^

holmy af Peter Jonas Bergius - ^16
11, Chinepjha Oljeprdffen och PrJfsnings^Sdttet^

af Carl Gust, Ekeberg - 3J5



REGISTER,
På de förnåmfta åmnen , fom förekomma

i detta årets Handlingar,

Udel; huru mänge af det Ståndet finnas i Sverre, iio.

JLX Afgårda hemman'^ anmärkning om dem
, 191,

Alcanm ; Fårgcrtoft til hög gul farg ,135-,

Almogem hushållning, klådedi ågt^flogder m.m. fe Halhörp,

Alun-Schtffer i KinnakuUe . 2<4 -34- Aluns Datur /
^genfkaper, nytta; om fkillnaden imellan Svcnfk och
Romerfk Alun, famt om fättet, at befria Svenfk Alua
ifrän dcfs vidlådande Jårn- Vitriol , m. m. 7? -87.

AnatQmie\ Benaktigheter , fundne vid Aor.taj början öm*
kring hjärtat, 163. om Benen af et Folier, fom en Hu-
ftru 1 9 är burit uti Lifmodern, med upiyfandc anmärkt'

ningan' Otteologien, 2,60, 273,

AftronomiJ^ Obfervationer
,

gjorda i Finland , 1 1 - z6.

Nogalle uträkning pä Jordens rätta Figurc, ! anledning

af Pendel-föriök, 1^8-163. 193^209.
^arn \ huru mänga födde på 10 är i Halltorp, 1^3. Ihvil*

ka månader flera eller fårre födas i Sverige, med gifs-

ningar om orfaken dårtil ,
^5'q-^5'7,

Barnmärjke kofiften ^ fc Chirurgie.

Bergverk; om Sala Grufvas ärliga Silfver-tilverkning, 67*

73. Alun bruk, anmärkningar om dem, 81. Sc Alufji.

Huru vårmen i Smedjehärdar kan med (tor fördel nytt-

jas til Spanmäls torkning, 273- z8o. ScMweralogU,
Betes- hagar ; anmärkningar därom , 1 90,

JSi/Z/V^^»;?, en Land^högd i Wettergöthland, Mineral an-
märKningar därom , 2, i - 29,

Borgerjkapets talrikhet 1 aUa S venfka Städer, famt däribland,

huru mänge Grofshandlare, Fabriqueurer , Kramhand-
lare, Handtverkare, huru mänga matlag och hushåll i

Städerne, m, med vigtiga anmärkningar daröfver,

^13 -

Bo/kaps^Jkf)tfcJ\ hurudan den är i Halltorp ^ ^8o- 28 j'.

Bröllop; i bvilka Mänader de mälta fkc, ^s7* deras koft-^

famhet är fkadeljg, ijg.

Charta T^ranfporteurer
^ jåmförelfe imcllan några, med

förbåttringar , 169-180,
Chirurgh ; om et Leucoma på ögat, fom Naturen fjelf

fökt bota g<.nom en Puptlla pr^ternaturalis , med aii-

märk-



Regijler.

mårkningar^ i4f-i48- Om förloAnlngarM gemen;
och deras Indelning, lamt i lynnerhet onV tvänne hän-
dellcr, där Moder-vniinnen varit ihopvåxr, och htiru

förlofsningen då bliFvit befordrad, 301 - 314»
Ch mie\ Rån och päminneifer vid Alun-luttringen,73-87^

Dtmha\ hvad den är, 103. Röklika och luktande dim^
bv)r, I II - 1 14.

t)ude\ hurn mänge på lo år \ HalUorp, i hyilka åldrar

och af hvad Ijukdomar, 1^3 . A t flere do om Värea
ånomHötkn, o^hhvarfåre, 25* j^- 25-7.

F^hrtqueii: e',\\\ iru mange i Riket, med anmårkn. 226 228.
Faiebygden i Veiler^öthl Minv^Mal anmarkn därom, ZU
Fi^da d', iiäi2;ra Orters Geograph- belägenhet därftådesn-

20 Om det i Finland ofliga Svedjande och Kyttande,

07 - 108.

f^^/Anän^den i HalUorps Paftqrat, iri-15'4, AfhandUng
-^om hela S\cn{ka Folkhopens Poliriflca fördelning, ian-

fcende.til Stånd: h ru män«^e af ^^del, Prälter och Bor-
geiikap; om de råtta medel at befordra folkets tilvåxt,

med reflexioner dåröfver , 209-244.
fdr^erier; vanlig Svenflc Alun år odugclig til åkta fär-

gor, 81 . 144. Afhandling om Fårge-ftofter, fom tjå-

na vid Manufafturernctil gul fårg, i fynnerhet om So»
lidago Ganadenfis, 134-144. Almogens färge-åmnen

i HalUorp^ 293.
Geo^raphie; om Jämtlands belägenhet, i. Några Finfka

orters Geogr belägenhet beftamd , 12-20. Geographi-

ika anm: öfv Skarab. Låhn, i fynnerhet Kinnekulle, Bil-

lingen, m m. 21-34. Om några fjöar, åar, kårr och mås-
far i Våltergothland, '^7-49. Chnrta med Befkrifning

öfver Halltorps och Woxtorps Soknar, klJ-jlltorp.

Gifter-mal^ hi\ru de böra upmaiUras.224, 238. fe ByoIIop.

Gottiand^hmvL mänge des Invånare äro, med anmärk. 214.
HalliorP^ en Socken i Calmare Lån, Oeconomilk Belkrif-

ning där ofver, I48-I5'7. 180-192^. ^8o-:^oi. i

Ilavjdel anmärkningar om Handel och Stads-nåringar i

gemen , famt om den Sven (ka i fynnerhet, 21 3 - 244.
lUyiätverkare\ huru mangej Svenika Städerna, famt orn

orfakerna til deras ringa Ityrka, 230 23J,
Hushalls - VeteyjJL^pens allmännafle och oföränderliga

.^rundfannini^ar* 216. Handel^ Lai^dthushallnipj^.



Regifter^

7^^j*?f//7>^^;Ts1ofsnmgs^(anIngs och (kördetidendår,ni m,ii.
Kakelugnars ibxbbiXlvw'^^ til veds befparing, 6^-66. -

Kt^nakuite '^ Gharta där ofver , 21- 34.
Kitt'^ huru et flag^ godr Kitt tilredcs, 275--

Kyttande^ huru och hvad årstid det förråttas, 9?.

Kärr \ m\ hviXk^ ilubbar ärligen uplkj^aa, 37. Huru en
dei Kärr och Maflar tilk mmit, 40 - 5*0.

i^andthushaUTiingen i Halitorp, med mänga påminnelferj^

180- 192. 280 301. Landtnäringarnas nåra förbindel fe

med Stads-nårin^arna, 213-222.
MagT^eter^ deras läge, forhällande och generation i Gruf*

vor, 3i5'-32a.
Mechamk^ om Chanx Transportetiren , et Inftrument ac

copiera och reducera Ritningar, 169- i8u. Befkrifning

pä ChinefKka Olje-Pråffen, 3 ;3.

Medicriie^ Befkrifning pa en Frofslik Fiåckfeber, 5 20.

Anteknlngar om en maligne Feber med fläckar, fom va*

. rit gångbar i Stockholm, 326. Hus-Curer fér folk och
kreatur, brukliga i Halltorp, 282. 292. AKatomie
och Chirurgie.

Meteorologijka obfervationet 1 Jämtland, i -7. Pv6n och
tankar om Sol-rök

,
Jordrök, famr andra réklika dim*

bor och dunfter, 89- 114. Nägra ars väderlek i Hall-

torp, 296.
Mir/eralogfe; förfök til cn Mineral-h-ftoria öfver Skara*

bor^s^Lähn, 20-34. Sq Bergverk.

Mvrftack^r kunm användas, atgödaäkrar, 290.
Matt ^ övifiheten om de gamlas mätt, lyS. Secund-Pen-

delens långd, en allmån mättftock, if8, 193.
Katural- Hilioriey2'^ Befkrifning med pigure pä Grubbla

,

et nytt Örte-Genus, ^ö. Afhandling om Norr-A-
morrcanlka Svarta Valnött-Trådet, 5-1 -64. Befkrifning

med Figurer pä 3 Nojfka Sjökråk, Sjopungar kallade,

hvaraf tvånne åro Holothuri^, och en Ä6tinia, 114-

124> Belkrifning pa Corinthifka Råttikan, 124-134,
Örter, djur, fi&ar och lnfeiler, fom finnas i Haiitorp,
181- 190. 286- 294.

0//^^skg^riet
j
Vernauäs 2^8. Chincfiflca Ojje-praiTen och

pråfsnings-fåttet belkrifvas
, 333,

Pendlar pa Ur : om famridiga P^endlars olika ISngd under
olika latituder, och huru Jordens Figur i anledning af

accu-



Regifl er,
i

åceursitä obfcrvätioner pä Pendläf, kan 1 det nogäfte ut-*

råknäs, 1^8-163. 195-209.
Phjtolo^ica; om våf kropps vårmas äftjt^ande geftom A-

derlätning^ i6f . Hvårföre flera månnifkor födas och dö
den ena ärstiden ån den andra^ ifo- 2^7* Om Fofter,^.

Ibm öfver vänliga tiden qvarblifvit i Moderlifvet, iöx*-

16 f. Se Anatomie,

Prafte-Standet ^ hiira tal-rikt det år 1 Sverige^ med An*
mårkaingar, 21 1 *2i3.

Sala Grnfvas fordna och närvarande drågtighet pi Silf-

ver, 67-73*
Sjöar ^ förvandlas til MafTar, 4^-47- Huru det kan före-

kammas^ fo»

Sjnfalk^ huru inycket
j
vara Srådcr, 242*

Skogseldar^ Anmärkningar därom, 94^ loj-^loj^é Hurut

Skogen värdas i Halltorp
^ 191.

Spavmals torkning på et nytt och fördelaktigt fåtty273-i8o*

Staders naturliga opnnnélfe^ 237. Om Stads-nåringar^ii 3*

1^4^. Sc BorgerJkap.

S^vedjande^ defs mifsbruk
^ 9f .

~

.SipeW/*vid Wernenås, 298.

Tshcll'Virket \ vilar Svenlka Folkhopens Politi{kå fördel*^

nirt^^ eller ikillnaderna i anfeende til Ständen^209. Uti
hvilka Månader flere födas, gifta fig och dö, 249*2^8.

Trdgdy^dj-Jkotfel ; om Råttikor, deras tkiljaktighet och Cul*

tiire, T 24-1 34. Om Trägårdar i Halltorp 5 i87,

f/«?^irir/?j-Undervifnings- verket i Sverige, 21 1.

Vpddmningär göra mången äng til ef kärrv4f. 189*

Vtfiyttningar^ hvaraf de förorfakas ^ 2 22- 224*

Utjotdar^ borde fä fina egna äbodr ^ i *

yal'J)t-trådet^ det Americaiilka Svarta, ft-62*

Ff^x-befparing ,
genom Kakelugnars förbåtfring, 64* Qe^

nom fördelaktig inrättning af Spanmäls torkugnar^ 273.

/^/^^r;?^«i^ 5 en Sätesgård i Småland, 297*

IVdfiergotland^ des Mineral- Hiilorla^ 20-34, Omiiågrä

Kärr och Sjöar dårftädes^ 37-;^*

U^isb)\ om des Invånares antal^ 214-217*

IVoxtorf^cvi Socken; des hushållnings 148* x8ö* iS<a.



FÖRTEKNING
Hl Atifborcrnc til de Ron, fom åro inforJe i

detta arets Handlingar.
Quart* (Ida.

ACREt, Jqh. Gustaf ;
Bertcrifnrng pä en

Frofs-lik Flåck* Feber, obferv. iMalmö^ 4. 310
ACREL, Qtor; Anmårkningar vid en fåll-

fynt Ö.i^on ikada, - - t* 147
BeRgius^ Bengt; Beflcrifning pä Connthi*-

(ka Rätiikan^ eller Raphanus (ativus goa»
g^lodes; * - * 1. 1 14

Bergius^ Peter Jokas; BefkrJfning pä
Griibbia, et nytt Genus uti Örte-riket 34

* - Anteekning om en maligne Ftber med
Flåckar^ foni förleden vinter gick 1 Stock-

holm, * - * * 4* 316
B£Rgn!An; Förllag at förbättra Alan-lu;*

tringen ^ ^ - • 73
ÉKKBEFG, Befkrifning pä Chinefifka Olje*

pråffen och 0lje-Pråflnings4Sttet,
^

- 4.

Faggöt ;
Anmärkningar om AUm-luttringen, 1* 80

Gadd; Förfök med Fårgc ftofter^ fom vid

Mannfaäurerne nyttjas til Gul färg, i

f n^erhet med Solidago Cänad.nifis * t. 134
Gadolin; Betänkande om Sol-rök och

Jjrd-rök; - * • * i. 97
Gis^sleR ; Rön och tankar om Sol*r6k^ * 1. 1 10
GKANMONf^ Obfervationdr pä Is lolsnings^

Sänings och Sk6rde-t!den i Jåmtland för

flera är, famt om ars- växtens befkafFenhct

pä de 24 fnia ären, * ^ * - |, t

OtJSNÉRUs; Befkrifning pä trenné' Norlka
öjö-kräk^ Siöpungar kallade, - - 2* 114

HER^tEI ; Föi (ök til en Mineral - Hiftoria

öfver Skarnborgs Län i Vefter^örhUnd, t,

• - Ron otn Nauirliga Magrterers förhål*

lande i G^ufvor, - -
4^ gt^

HuLPi4ERS; Ärliga Silfver tilverkningen i Sa-

la Gnifva närtan pä ^öö är ^ * i, 67
Kalm ; Om Norr - Amertcanflca Starta Val*

nöt- Trädets egénfkaper, nytta och Plat^*

tering - - - f

,



Förteckning.
^

Qvirt. fidaf

MAtLEt; Nogafte uträkning pä Jordens råtta

Figiire , i anledning af Pendel-förldk, för

ra Stycket, - - 2. ifS
- - Samm^i ämne, fenatc Stycket, * 3. 1^3
MareLius; Om Ghartae Transportcurer, 3. i6j
Martin, Anton ; Rön om vär kropps vår-

mas aftagande gepom Aderlätmng * 2. 166
Martin, Roland; Om benaktighetef vid

xAortae början omkring hjärtat , - 1. iö|
* - Anatpmilk.underfökning pä,ct Fofters

^
Ben , fom i Moderlifvet undergått én röt- ^

aktig förvaiidling^, - ^ ^
-i ^

^6/
Mopeer; Oeconomifk befkrifningöfver Hall-

torps och Woxtorps foknar,förila Sycket, 2. 148
^ - Andra Stycket, - 3. iSq.

- - Tredje Stycket, - - 4. 286
Odhe Li us;Om en gan{ka fållfynt Ögon-fkada 2. 1 4f
OsBECK;Bc{krffniflg pä Filken Lerbleking, - 3. 24^
Planman; Geographifka Obf. gjorde i Finlaad i. n
Rothof; Anmärkningar om kårr och MäCar,

hvariHur Stubbar ärligen upflyta, - - i.

Runeberg; Fort(atthing af K. TabcINGom-
mifTienens anmärkningar, om F^oikhopens

Politi(ka fördelning, i anfcehde til Sräiid
, 3. 209

Sghroder; Rön om kakelugnars förbättring i» 64
^iiCHULTZ; Ésrättelfe om en Huftru,fon5i9är

burit iLif-Modrenqvarlefvor äf étFolter, 4. 2ji9

ScHutzer ; Berättdfe och Rön , omtvänne
märkvårdiga håndeirer vid Förlöfsningar

, 4. 30!
Swab^von; Anmärkning vid Alun luttringen, . i. ' 82
WargenTin ;

Qni Sol-rök, - - 2. 89
<^ - Pähvilka Årstider flera Männifkor är-

ligen födas, dö och gifta lig i Sverige, - 4.

WilcKE; Om Magneters förhällande och ge-

neration i Grufvor,
^

- * 4.
"WåssTRÖM; Förfökt fått at torka Spanmäl

vid Smedjehärdar ^ >- " - 4,
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